
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program för den digitala konferensen 

Lantmäteridagar 2021
19–20 maj

• Rättsfall från Mark- och miljö- 
överdomstolen

• Strandskydd vid fastighetsbildning
• Gemensamhetsanläggningar för  

att hantera klimateffekterna
• Omarrondering
• Möjligheten till hemmaladdning av 

elfordon via gemensamhetsanlägg-
ning – finns den?

Anmäl dig nu!
Klicka här

https://axacoair.se/go?cCMHLW0S


Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom lantmäteriområdet eller är intresserad av  
fastighetsrätt, kartframställning, GIS etc.

Under årets digitala upplaga av Lantmäteridagar har du möjlighet att bli uppdaterad om det senaste 
inom en digital samhällsbyggnadsprocess samtidigt som du får möjlighet att djupdyka i aktuella 
rättsfall och komplexa fastighetsrättsliga frågeställningar. Dessutom bjuds det på inspiration inom 
områden som rör kartframställning samt geodata och du får ta del av exempel på juridiska sam-
hällsutmaningar inom fastighetsbildningsvärlden. Tyvärr blev förra årets konferens inställd men de 
tidigare konferenserna har blivit mycket uppskattade med väldigt högt betyg från deltagarna.  
Ta chansen i år att lyssna på intressanta föredrag och få ny kunskap. Här bjuds möjligheter till  
kompetensutveckling och inspiration!
 
Välkommen till konferensen!

Föreningen Sveriges Stadsbyggares Lantmäterikommitté

Allmänt
Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, 
fortbildning, samarbete och information inom samhälls- 
byggandet.

Tid och genomförande
Digital konferens den 19 – 20 maj, med start den 19 maj  
kl 13.00 och avslutas den 20 maj cirka kl 12.15.

Uppkoppling från kl. 12.00 med utskickad Zoom-länk  
till deltagarna. Inga program behöver laddas ned på din 
egna dator.

Konferensen startar kl. 13.00 och vår moderator ta oss  
genom föreläsningarna och dagarna.

Avgift
Medlemmar 3 500 kr   
Icke medlemmar 4 200 kr   
Medlemmar under 30 år 1 750 kr  
Pensionär 1 750 kr

Alla priser exkl. moms.

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

Anmälan
Anmälan görs online senast den 14 maj 2021. Gå in på  
www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här för att komma 
direkt till anmälningssidan.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som skickas 
från Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 14 maj 2021, men kan 
överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan 
måste ske skriftligt till föreningen.

Information
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Lisa Klasson, 
e-post: lisa.klasson@kalmar.se.

Övrig information: Kansliet på Föreningen Sveriges  
Stadsbyggare, e-post: info@sverigesstadsbyggare.se.  
tfn 08-20 19 85

Allmän information

Välkommen med Din anmälan!

https://axacoair.se/go?cCMHLW0S
mailto:lisa.klasson%40kalmar.se?subject=
mailto:info%40sverigesstadsbyggare.se?subject=


13.00 Välkommen och föreningsaktuellt
Lisa Klasson,  
ordförande Lantmäterikommittén

13.05 Rättsfall från Mark- och miljööver-  
 domstolen 

Jan Gustafsson, Tekniskt råd, 
Mark- och miljööverdomstolen

13.55 Grundkartans juridik
Med utgångspunkt i Lantmäteriets hand-
bok för grundkartan förkovrar vi oss i grund-
kartans juridik.

Svante Nilsson,  
Lantmäterichef, Varbergs kommun

14.10 Möjligheten till hemmaladdning  
 av elfordon via gemensamhetsanlägg-  
 ning – finns den?

Samhällsutvecklingen ger ett utökat behov 
av hemmaladdning. Går det att lösa genom 
anläggningslagen? Vilka möjligheter eller 
hinder finns?

Linda Sabel, Verksamhetsstrateg, Lantmäteriet
Helena Trönell, KLM-chef, Lantmäteri- 
myndigheten i Göteborgs Stad
Iia Kolk, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

14.35 PAUS
14.50 Strandskydd vid fastighetsbildning

Strandskydd och bedömning av tomtplats.

Samrådsrollen och motivering av beslut.

Rättsläget i fråga om bildande av bostads-
fastigheter med kombinerat ändamål inom 
strandskydd.

Förvaltningsgruppen Fastighetsbildning Läns-
styrelserna och Lantmäteriet med KLM (FFLL) 
genom 
Linda Pantzar, Lantmätare, Lantmäteriet
Thomas Holm, Lantmätare, Lantmäteriet
John Dagobert, Landskapsarkitekt,  
Länsstyrelsen Västra Götaland

15.35 Aktuella frågor från SKR
Marianne Leckström, Handläggare, Sveriges 
Kommuner och Regioner

15.55 Avslutning av dagen 

Dag 2 torsdag 20 maj

Dag 1 onsdag19 maj

08.15 Gemensamhetsanläggningar för att  
 hantera klimateffekterna

Klimateffekterna är här. Det svenska fastig-
hetsbeståndet påverkas i form av torka och 
höjda vattenflöden med risk för bl.a. brand, 
översvämningar, ras, skred och erosion. Kan 
anläggningslagen balansera riskerna och 
erbjuda lösningar?

Tomas Vesterlin,  
civ. ing. jur. kand., Vesterlins & co

09.05 Omarrondering
Omarrondering i Dalarna, historik, nutid  
och framtid.

Helena Lång, Funktionschef, Lantmäteriet
09.45  PAUS
10.00 Nya möjligheter med Lantmäteriets  
 visningstjänster 

Lantmäteriet har lanserat nya visningstjäns-
ter av typen vector tiles. Med dem erbjuds 
nya möjligheter för såväl kartografer och 
designers som för systemutvecklaren som 
vill integrera data från olika datakällor. Vi tar 
också en titt på hur GSD-Fastighetskartan 
förändras från den 1 oktober.

Stefan Autio, Verksamhetsutvecklare, 
Marknadsenheten, Lantmäteriet 
Sara Stefansson, Produktchef Geografisk  
Information, Marknadsenheten, Lantmäteriet

10.40 Nytt från Lantmäteriet
En kort sammanfattning av det som är på 
gång på Lantmäteriet under 2021, med 
fokus på en smartare samhällsbyggnads- 
process.

Ulf Eriksson,  
Verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

11.05 Att åskådliggöra registerdata genom   
 kartor

Med stöd av kartor kan statistiken inte bara 
förses med ytterligare en dimension utan vi 
kan ta fram nya underlag och ny statistik med 
stöd av det mervärde som skapas av geodata. 

Stefan Svanström, GIS-expert 
och utredare, Statistikmyndigheten SCB

11.25 Relationsteorin
Om mänskliga möten där relationen ibland 
är det enda verktyget för utveckling. Om att 
våga visa öppenhet och sårbarhet som en gro- 
grund för att bygga relationer över gränser.

Malte Hallquist,  
Komiker och föreläsare, Maltes Gitarrlåda AB

12.15 Avslut av dagen           
Lisa Klasson,  
ordförande Lantmäterikommittén




