
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program för 

Kommunala lantmäteri- 
dagarna 2017
22–23 november i Stockholm

• Statskontoret redovisar 
resultat av utredning om 
fastighetbildningens  
organisering

• Aktuellt från myndigheter 
(Boverket, Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet)

• Intressanta samhällsbygg-
nadsprojekt

• Rättsfall

• Ortnamnens roll

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Anmäl dig nu!
Klicka här

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=10949&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=53426&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1


09.30 Registrering och kaffe/te med smörgås 

10.00 Välkommen och föreningsaktuellt 
 Mattias Berggrund, ordförande i Lantmäterikommittén

10.05 Fastighetsbildningens organisering m.m.
Statskontoret presenterar resultaten av sin analys 
av fastighetsbildningens organisering i en statlig 
och 39 kommunala lantmäterimyndigheter samt 
Lantmäteriets åtgärder för att korta handlägg-
ningstiderna i förrättnings-verksamheten. Analy-
sen har genomförts på regeringens uppdrag.

Annika Gustafsson (utredare/projektledare) och 
Emeli Mårtensson (utredare), Statskontoret

10.35 Digitalt först- för en smartare samhälls- 
 byggnadsprocess

En nulägesrapport om uppdraget och uppdragets 
tankar om vägen framåt mot en obruten digital 
samhällsbyggnadsprocess.

 Malin Klintborg, Uppdragsledare Digitalt först 
Lantmäteriet

11.10 Riksgranskningen av förrättningskvalitén  
 – hur kan ni dra nytta av den?

En riksgranskning av 5 % av landets förrättningar har 
skett under 2017. Vad är nyttan med den? Hur ser 
resultatet ut? Nyheter och jämförelse från 2012.

Linda Pantzar,  Lantmätare på sektionen för fastig-
hetsrätt och sammankallande i granskningsgruppen, 
Lantmäteriet  

11.30 Länsstyrelsens syn på jord- och skogsbruks  
 fastigheter vid samråd med lantmäteriet.

Exempel på hur Länsstyrelsen i Stockholm gör sina 
bedömningar kring jord- och skogsbruksfastigheter

Karin Vela, Handläggare, Länsstyrelsen i Stockholm

12.00 LUNCH

Dag 1 – Onsdag 22 november

13.00 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting
Läget i avtalsförhandlingarna med Lantmäteriet 
mm.

Lars Malmestål, handläggare, SKL,  
Ulf Eriksson, Lantmäteriet
(deltar genom att komplettera, svara på frågor etc)

13.45 Vallastaden – tätt, grönt och blandat 
Från idé till verklighet. En översiktlig beskrivning av 
projektet från vision och arkitekttävling via detaljplan 
och markanvisning till genomförande, med bl a några 
djupdykningar i detaljplane- och fastighetsbildnings-
frågor.
Kristina Karlsson, Lantmätare 
Kommunlantmäteriet, Linköping

14.15 Val av nya medlemmar till lantmäterikommitén 
 Mattias Berggrund, ordförande Lantmäterikommittén

14.20 KAFFE

14.50 Examensarbete: Attefallshus som bostadsrätt –  
 Fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska  
 konsekvenser

I Storstockholm utgör ett åttiotal attefallshus 
bostadsrätter. I examensarbetet undersöktes 
fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska 
konsekvenser för andelstal, detaljplanearbete och 
infrastrukturförsörjning samt taxering, fastighets-
skatt och fastighetsavgift, av att attefallshus kan 
utgöra bostadsrätter.  

Sofie Thorsson, Exploateringsingenjör,  
Kristianstads kommun
Mikaela Augustsson, exploateringsingenjör, 
Ljungby kommun

15.20  Avslut av dagen

17:30 Audioguidning på ABBA-museet
 Viktigt att vara där i tid.

19:00 MIDDAG PÅ ABBA-MUSEET



Dag 2 – Torsdag 23 november

08.30 Markanvändningens dolda potential –forskning  
 om samnyttjande av mark och utrymmen

I en tätnande stad kan knappast mark och utrym-
men längre tillåtas hysa endast enstaka funktioner. 
Istället behöver vi vänja oss vid att dela stadens 
utrymmen genom samnyttjande och flerfunktio-
nalitet.

Per Larsson, Lantmätare, kommundoktorand
Malmö stad/ Stadsbyggnadskontoret
och Malmö högskola

09.00 Skatteflykt som hämmar samhällsbygg-  
 nadsprocessen

Lagförslaget i SOU 2017:27 föreslår bl.a. att 
stämpelskatt ska tas ut vid överlåtelser genom 
fastighetsbildning. Betänkandets fastighetsbild-
ningsexpert berättar om utredningsarbetet, om 
hur förslaget är utformat och avslutningsvis vad 
remissinstanserna sagt.

Ingela Boije af Gennäs, Lantmätare, 
fastighetsrättslig expert, NAI Svefa

09.30 KAFFE/TE SMÖRGÅS

10.00  Stadens onomastiska landskap
 Om ortnamnens roll i stadens föränderliga och  
 dynamiska värld.

 Annette C Torensjö, Chef för Namnarkivet i Uppsala,  
 Institutet för språk och folkminnen

10.30 Aktuella rättsfall från Mark- och miljööver- 
 domstolen

Redogörelse för aktuella rättsfall inom fastighets-
området, prövning av detaljplaner och lite om hur 
arbetet i domstolen går till..

Karina Liljeroos, Tekniskt råd
Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt

11.20 Projekt Slussen – Effektiva mätningar  
 utan ritningar

 De stora entreprenaderna i projekt Slussen har 
inga ritningar, utan redovisar handlingar i modell-
form. Hör hur Stockholms stad resonerar kring 
detta, samt Skanskas Mätchef som visar konkret 
hur de jobbar med modellerna. 

 Johan Jönsson, Mätchef, Skanska
 David Möller, VDC-Strateg, Stockholm Stad

11.50  LUNCH

12.50 Inspirationsföreläsare 
Våga tänka om, tänka stort. Spänn bågen lite till. 
Var inte rädd. Det omöjliga är möjligt. I alla fall om 
man får tro konstnären, entreprenören och inno-
vatören Mikael Genberg. Mikael är mannen som 
bygger hus i träd, under vatten och på sikt kanske 
på månen!

13.50  Aktuellt från Boverket
Sverige har bostadsbrist samtidigt som det byggs 
mer än på mycket länge. Vad gör Boverket för att nå 
målet fler bostäder i ett hållbart Sverige?

Göran Persson, Avdelningschef, Boverket

14.25 Stadsflytten av Kiruna
En beskrivning av stadsflytten. Vad har hänt hittills, 
och vad är på gång?

Eva Ekelund, fd mark och exploateringschef i Kiruna 
Kommun

15.05 Lantmäteriets innovationssatsning om  
 blockkedjeteknik

 Varför är blockkedjeteknik intressant för Lantmäte-
riet? Behövs det ny teknik för att skapa förtroende 
i framtiden och vilka utmaningar står vi inför om vi 
ska digitalisera en husköpsprocess. 

 Tobias Lundberg, IT-arkitekt, Lantmäteriet,  
 Utveckling & IT

15.35 Sammanfattning och avslutning
 Mattias Berggrund, ordförande i Lantmäterikommittén

15.45 KAFFE



1. Scandic Klara, Slöjdgatan 7

2.Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskill-
nadsgatan 46

3.ABBA museet, Djurgårdsvägen 68

Tid och plats
Den 22–23 nov 2017 i Stockholm på Citykonferensen  
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, 111 84 Stockholm

Seminariet börjar kl. 9:30 med registrering och avslutas dag 
två cirka klockan 16:00

Avgift
Medlemmar  4 900 kr exkl. moms
Icke medlemmar  5 900 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år  2 450 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer  2 450 kr exkl. moms

Rabatter: Vid deltagande enbart en dag erhålls 30% rabatt 
på konferensavgiften. 

I konferensavgiften ingår måltider samt studiebesök.

Vill Du bli medlem? Bli medlem på 
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 1 nov 2017.
Gå in på www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här
för att komma direkt till anmälningssidan

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura och skickas 
av SKL Fastigheter och Service AB.

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Scandic Klara mellan den 
21–23 nov 2017, först till kvarn principen gäller. Rummen 
kostar 1 790 kr/rum och natt inkl. moms samt frukost.
Bokningen görs direkt till hotellet via telefon: 08-517 266 00 
eller E-mail: klara@scandichotels.se senast den 31 okt. Uppge 
bokningskod KON211117_004.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 1 november men kan överlåtas 
på annan person inom organisationen. Avanmälan måste ske 
skriftligt till Konstella.

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av: Anna Wedman 
Persson på tfn: 0660-887 73
Övrig information: Konstella tfn 08-452 72 86, konferens@
konstella.se

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information
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