Program för

Lantmäteridagar 2018
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

• Geovekst, geodatasamarbete i Norge
· Fastighetsrättsliga
utmaningar på toppen
av en högkonjunktur
· Dataskyddsförordningen
· Digitalisering av detaljplaner

Anmäl dig nu!
Klicka här

16 – 17 maj i Göteborg

Dag 1 – Onsdag 16 maj
09.30
10.00

Registrering och fika
Välkommen och föreningsaktuellt
Mattias Berggrund, ordförande i Lantmäterikommittén

10.10

Registerkartan – 30 år på 30 minuter
Föredraget beskriver mycket översiktligt
Registerkartans utveckling från analog till
digital. Från senaste årsskiftet finns bara en
Registerkarta i Fastighetsregistret i och med
att uppdraget i Lantmäteriets regleringsbrev
år 2011 slutfördes.
Elisabeth Roos, KLM Trollhättan,
Pär Hollander, sektionschef, Lantmäteriet

10.40

11.30
13.00

Geovekst samarbete i Norge
Geovekst är sedan 1992 ett partnerskap för
gemensam etablering, förvaltning, drift,
underhåll och användning av detaljerade
kartdata i Norge.
Samarbetspartnerna är Vägverket, Energi
Norge, KS (Kommunsektorn), Kartverket,
Telenor och Lantbruksdepartementet. Deltar
gör även BaneNOR (järnväg), Försvarsmakten och NVE (Norges vatten- och energidirektorat).
Målet är att genomföra gemensamma kartläggningsprojekt, upprätta och underhålla
en stor mängd geografiska data på ett för
parterna ekonomisk tilltalande sätt.
Lars Mardal, Fylkeskartsjef, Kartverket Norge
Lunch Palace
Rapport från arbete inom innovations-		
programmet Smart Built Environment
Sammanfattning av projektet ”Smart planering för byggande”. Redovisning av rapporten ”BIM som informationsstöd för 3D-fastighetsbildning”. Presentation av projektet
”DigSam, Digital Samhällsbyggnadsprocess”.
Allan Almqvist, biträdande projektledare,
Karolina Larsson, KLM Stockholm

13.30

Det som inte har berättats. Tjugofem år
vid SÄPO
Under sina tjugofem år vid Säpo:s kontraspionage upplever Bengt Nylander en
omvälvande tid där kartan bokstavligen
ritas om.
Bengt Nylander, pensionerad polis, på Rikspolisstyrelsen och Säpo. Numera författare
och föredragshållare.

14.30

Fika

15.00

Digitalisering av detaljplaner
Tänk efter före! Syfte, ambitionsnivå och
metod/system är viktiga faktorer att överväga. Nationellt utökat planregister, snar
verklighet?
Mikael Johansson, Regional geodatasamordnare, Lantmäteriet
Arbete med digitalisering av detaljplaner
i Göteborgs kommun
DAD-projektet, digitalisering av detaljplaner.
Linda Hedquist, förrättningslantmätare,
Göteborgs stad,
Anela Mahmutovic plantekniker,
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
Moderniserat samråd med länsstyrelsen
Enklare hantering för länsstyrelsen och
lantmätarna med nytt arbetssätt vid samråd,
underrättelse och godkännande av förrättning.
Gemensamt projekt mellan länsstyrelserna,
KLM och Lantmäteriet redovisas.
Björn Bodin, Verksamhetsutvecklare,
Lantmäteriet
Martina Z Olsson, KLM-chef Lund
Rundvandring och middag på Universeum

15.20

15.40–
16.00

18.30

Dag 2 – Torsdag 17 maj
08.30

09.00

Nytt från KLM styrgrupp
Vad har behandlats i KLM styrgrupp?
Vad är på gång och vilka beslut står vi inför?
Martina Z Olsson, KLM-chef Lund
Nytt från SKL
Läget kring avtalen med Lantmäteriet och
andra aktuella samverkansfrågor.
Marianne Leckström, Civilingenjör, SKL

09.30
10.00

11.30
13.00

13.40

14.00

Fika
Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt
Jan Gustafsson, Tekniskt råd, Mark- och
miljööverdomstolen
Rättsfall
En genomgång av rättsfall med fokus
på frågan om i vilken utsträckning en
detaljplans genomförande behöver vara
säkerställt vid planens antagande.
Martin Kvarnbäck, Tekniskt råd, Mark- och
miljödomstolen Vänersborg
Lunch Palace
Fastighetsrättsliga utmaningar på toppen
av en högkonjunktur
Markpriserna har rusat och allt fler aktörer
har sökt sig in på bostadsmarknaden. Givet
det nya marknadsläget har det börjat skava
med vissa avtalsmodeller. Under passet ser
vi till hur de problem som dagens avtal och
affärsupplägg medför träffar förrättningsverksamheten.
Tomas Vesterlin, civ.ing. jur.kand,
AB Vesterlins & co
Nytt från Lantmäteriet
Kort redovisning av det som är mest
aktuellt just nu på Lantmäteriet inom
geodataområdet.
Ulf Eriksson, Lantmäteriet
Dataskyddsförordningen – förberedelser
och överväganden

14.30
14.50

15.20

15.50

När dataskyddsförordningen, DSF, börjar
tillämpas den 25 maj, ställs det höga krav på
varje myndighets hantering av personuppgifter, till skydd för den enskilde. KLM Göteborg
redogör för hur den egna förvaltningen inkl.
KLM har förberett sig inför lagändringen.
Helena Trönell, KLM-chef,
Lantmäterimyndigheten Göteborgs stad
Fika
Nyttan med rätt adress – att följa en
standard bidrar till att alla hittar fram till
rätt adress
Varför är det viktigt att sätta rätt adress på
en fysisk plats? Vilka använder adresser?
Presentation av några viktiga användare
samt information om den svenska standarden,
tillhörande handbok och hur du kan ta del av
dessa dokument.
Ebba Löndahl-Åkerman, Teknisk Lantmätare,
Södertälje kommun, Ulrika Roos, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet, Göran Helmersson,
tidigare Adress- och postnummerspecialist
Tidig förrättningsstart och parallella
processer i Bostad2021
Som en del av Göteborgs stads 400 års
jubileum har staden och ett antal byggaktörer gått ihop i ett gemensam projekt där
målet är att ytterligare 7000 bostäder ska
vara inflyttningsklara 2021. En viktig del för
att klara tidplanen är att handläggning av
bygglov, nybyggnadskarta och lantmäteriförrättning sker parallellt med detaljplanehandläggningen.
Johan Benjaminsson, enhetschef,
Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad
Sammanfattning och avslutning
Mattias Berggrund, ordförande
i Lantmäterikommittén

Allmän information
Tid och plats
Den 16–17 maj 2018 i Göteborg på Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg
Seminariet börjar kl. 9:30 med registrering och avslutas
dag två ca klockan 16:00
Avgift
Medlemmar 5 200 kr exkl. moms
Icke medlemmar 6 200 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år 2 600 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer 2 600 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 27 april 2018
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som
skickas av SKL Fastigheter och Service AB.
Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Hotel Opera mellan
den 16–17 maj, först till kvarn principen gäller. Rummen kostar från 2355 kr/rum och natt inkl. moms samt
frukost. Bokningen görs direkt till hotellet via tel 03180 50 80 eller E-mail: hotelopera@profilhotels.se senast
13 april. Uppge bokningskod 24161316
Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 27 april men kan
överlåtas på annan person inom organisationen.
Avanmälan måste ske skriftligt till Konstella.
Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:
David Svantesson, tel 0733135787
David.Svantesson@kristianstad.se
Övrig information: Konstella, tel 08-452 72 86,
konferens@konstella.se

Välkommen med Din anmälan!

