
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program för 

Kommunala 
Lantmäteridagarna 2019
14–15 november i Stockholm

• Samhällets styrning av fastig-
hetsindelningen. Dåtid, nutid 
och framtid.

• Kommunernas användning av 
Fastighetsregistret

• Digital samhällsbyggnadspro-
cess och vägen till framtiden 
genom arbetssätt och digitala 
verktyg

• 3D-fastighetsbildning
• Aktuella rättsfall och mycket 

mer!

Anmäl dig nu!
Klicka här

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/90228


9.30 Registrering och kaffe/te med smörgås
10.00 Välkommen och föreningsaktuellt

Lisa Klasson, vice ordförande Lantmäteri- 
kommittén

10.05 Att vända en stad – Stadsutveckling i   
 Landskrona

Går det att vända en stad genom offensiv 
stadsbyggnadsprocess? Det är precis vad 
Landskrona stad håller på med, där Stads-
byggnadsförvaltningen är lokomotivet. 

Åsa Cademar Nilsson, Lantmäterichef  
Lantmäterimyndigheten Landskrona

10.35 På gång inom Lantmäteriet
Information om vad som är på gång inom 
olika verksamhetsområden och i pågående 
projekt på Lantmäteriet. 

Ulf Eriksson Nationell geodatasamordnare, Lant-
mäteriet, Magnus Forsberg Strateg, Lantmäteriet

11.05 Bensträckare
11.10 Samhällets styrning av fastighetsindel-  
 ningen. Dåtid, nutid och framtid 

Linda presenterar sin doktorsavhandling som 
syftar till att undersöka möjligheten att liberali-
sera regelverket som styr markens indelning  
i fastigheter.

Linda Sabel, Teknisk doktor/Forskningssamord-
nare och strategisk rådgivare, Lantmäteriet

11.50 Frågestund
12.10 LUNCH
13.10 Nytt från SKL 

Marianne Leckström, Handläggare,  
Sveriges kommuner och landsting

13.40 Strandskydd – Är det tillåtet att ändra   
 i fastighetsindelningen?

I lantmäteriförrättningar inom strandskyddat 
område ska ett samspel ske mellan miljö- 
balken och fastighetsbildningslagen – ett 
”lagspel” som inte alltid är helt lätt att hantera 
for inblandade myndigheter.

Ingela Boije af Gennäs, Lantmätare, Svefa, 
Stockholm

14.10 Val av nya medlemmar till lantmäteri-  
 kommittén
14.15 KAFFE
14.45 Visualisering av 3D-fastigheter i Sverige

Examensarbete från KTH som undersöker  
utmaningar med visualisering av 3D-fast-
igheterter i 2D-format samt möjligheter och 
utmaningar med visualisering i 3D-format.

Alice Hugosson, Konsult Verksamhetsutveckling, 
Agima Management AB

15.15 Vägen till framtiden – utveckling av arbets- 
 sätt och digitala verktyg 

Under föreläsningen berättar vi om arbetet 
med att utveckla både arbetssätt och teknik 
för att klara digitaliseringen i samhällsbygg-
nadsprocessen och de utmaningar vi ser för att 
möta framtiden.

Maria Petrusson, utvecklingschef fastighetsbild-
ning, Magnus Forsberg, strateg, Lantmäteriet

15.45 Avslut av dagen
17.30 Samling för guidning och fördrink på   
 Vasamuseet
18.00 Visning av skeppet Vasa
18.30 Middag på Vasamuseets restaurang
 

Dag 1  Torsdag 14 november 



Dag 2  Fredag 15 november

08.30 3D-förrättning i praktiken 
Erfarenheter från KLM i Stockholm kring 
3D-förrättningar, handläggningsrutiner, 
exempel från presentationsmaterial, rekom- 
mendationer för ritningsunderlag samt 
förrättningsakter.

Karolina Larsson/Eva Ölund, Förrättnings- 
lantmätare, KLM Stockholm

09.30 Kaffe/te smörgås 
10.00 Kommunernas användning av Fastighets- 
 registret

Föredraget kommer att fokusera på frågor 
som rör
- Ansvar för fastighetsregistret
- Villkor för åtkomst till fastighetsregistret
- Utlämnande av information ur fastighets-
registret
Malgorzata Drewniak, Jurist Lantmäteriet 

10.30  Rättsfall inom fastighetsrätt
Genomgång av ett par aktuella rättsfall inom 
fastighetsrättsområdet. 

Jan Gustafsson, Tekniskt råd, Mark- och miljö- 
överdomstolen

11.10 Bensträckare 
11.20 Angelägna regelförenklingar

Regler om in och utträde i en samfällighet-
sförening och ändringar av andelstal bör 
förändras till förmån för en enklare och mer 
kostnadseffektiv hantering.

Lennart Sjögren, Analys och Utveckling AB, 
Uno Jakobsson, Advokat, ordförande i Riksför-
bundet enskilda vägar (REV)

11.50 LUNCH

12.50 Inspirationsföreläsare Susanne Pettersson
 – Ta fram kraften inom dig & i organisa- 
 tionen

En föreläsning om hur du tar fram kraften 
inom dig, i teamet och i organisationen för 
att alla ska dra åt samma håll med glädje.  
Det gäller att få människor att må och 
prestera bra var man än befinner sig. Hur 
skapas framgångsrika team där man tar fram 
dynamiken i gruppen för att göra varandra 
ännu bättre? 

13.55 Smartare samhällsbyggnadsprocess –   
 med hjälp av nationell tillgång till  
 standardiserade geodata 

Lantmäteriet har till regeringen föreslagit en 
lösning för nationellt tillgängliggörande av 
geodata i samhällsbyggnadsprocessen, här 
får du lyssna till förslaget samt planen för 
genomförandet samt dess koppling till andra 
regeringsuppdrag.

Malin Klintborg, Uppdragsledare Lantmäteriet
14.35 Kompetenssatsning om digitaliseringens  
 möjligheter i plan- och byggprocessen

En kompetenssatsning som syftar till att 
deltagare får kunskap och förståelse för de 
förutsättningar som krävs och varför föränd-
ringsarbete är nödvändig för ökad digitalise-
ring i samhällsbyggnadsprocessen. Hur ser 
utbildningsupplägget ut och vad syftar de 
olika delarna i utbildningen till?    

Marcus Ygeby, Sektionschef, Marknad Lant- 
mäteriet

15.05 Sammanfattning och avslutning
15.15 K AFFE  på plats/resande fot
15.30 Avslut av dagen



Tid och plats
Den 14–15 november 2019, Stockholm på Citykonfe-
rensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, 111 84 
Stockholm. Seminariet börjar kl. 9.30 med registrering 
och avslutas dag två cirka klockan 15.00–15.30.

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 middag och visning på Vasamuseet.

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 30 oktober 2019
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller 
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se

Anmälan är bindande efter 30 oktober 2019 men kan  
överlåtas på annan person.

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

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Clarion Hotel Sign 
och Elite Hotel Adlon. Bokning och betalning görs 
direkt till hotellet.

Rummen på Clarion Hotel Sign kostar 2095 kr/rum  
och natt inkl. moms samt frukost. Du bokar via tfn. 
08-676 98 10 eller e-post reservations.sign@choice.se. 
Uppge referens:  2081GR022318. Förnamn, efternamn, 
boendedatum, mobilnummer samt emailadress.

Rummen på Elite Hotel Adlon kostar 2032 kr/rum den 
13/11 och 1658 kr/rum den 14 /11 inkl. moms samt 
frukost. Du bokar via tfn. 08-400 004 66 (knappval 1) 
eller e-post reservation.adlon@elite.se. Uppge 
referens: 4983584. 

Priserna gäller till det 20 oktober 2019 i mån av plats.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 30 oktober men kan 
överlåtas på annan person inom organisationen.  
Avanmälan måste ske skriftligt till SKL FS konferens. .

Information
Frågor om programmet ställs till Julia Björklund e-post 
julia.u.bjorklund@stockholm.se  
Övrig information SKL FS konferens konferens@sklfs.se, 
tfn 08-452 75 00.

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information

Clarion Hotel Sign

Elite Hotel Adlon

Vasamuseet

Citykonferensen Ingenjörshuset

https://sverigesstadsbyggare.se/
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/90228
https://sverigesstadsbyggare.se/
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