
Program för 

Kommunala 
Lantmäteridagarna 2021
25–26 november i Stockholm

UR PROGRAMMET
• Aktuella rättsfall från Mark- och

miljödomstolen
• ”Drönargränser”
• Strandskydd och samhällsbyggnad

– senaste nytt!
• Projekt Slussen
• Visualisering av 3D-fastigheter
• Hemmaladdning av elfordon i

gemensamhetsanläggningar
• Gunnar Wetterberg 
föreläser: Allting börjar 
med kartan!
Lantmätarna drog upp
linjerna för det moderna
Sverige

Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

https://axacoair.se/go?TzPyshIi


09.30 Registrering
Kaffe /te med smörgås

10.00 Välkommen och föreningsaktuellt 
Lisa Klasson, ordförande Lantmäterikommittén

10.05 Strandskydd och samhällsbyggnad 
– senaste nytt
Vi uppdaterar oss på vad lagstiftare, dom- 
stolar och rättsvetenskapare har levererat 
i ämnet det gångna året & avslutar med 
något av vad vi kan förvänta oss i ämnet  
det kommande året.
Ingela Boije av Gennäs 
Senior rådgivare, partner, Svefa

10.50 Gemensamhetsanläggningar som 
förfaller
Om en gemensamhetsanläggning inte blir 
utförd i tid eller ersättning ej betalas förfaller 
den och ska avregistreras enligt AL 33§. Vilka 
blir konsekvenserna och hur kan situationen 
undvikas?

Lukas Ruderstam 
Förrättningslantmätare, Lantmäteriet Växjö

11.20 Nationella geodataplattformen
En presentation av den Nationella geodata- 
plattformen och hur man ansluter sig som 
producent eller konsument av geografisk 
information för samhällsbyggnadsprocessen.

Staffan Kjellman, Projektledare för Datavärd-
skap inom Smartare samhällsbyggnadspro-
cess på Lantmäteriet. Agima Management AB / 
Lantmäteriet

12.00 LUNCH
13.00 Aktuella frågor från SKR

Marianne Leckström, handläggare, Sveriges 
Kommuner och Regioner

13.20 Aktuellt från KLM-styrgrupp
En uppdatering kring vilka frågor som 
KLM-styrgrupp fokuserar på för KLM:s  
räkning.

Cecilia Gran, Ordförande i KLM-styrgrupp,  
chef  KLM Malmö,  Malmö Stad

13.30 Nytt från Lantmäteriet
En kort sammanfattning av vad som händer 
under hösten 2021 och vad som är på gång 
2022 på Lantmäteriet, med fokus på en 
smartare samhällsbyggnadsprocess.

Ulf Eriksson 
Verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

13.50 Drönargränser
Att säkerställa fastighetsgränser i samband 
med den digitala samhällsbyggnadsprocessen 
är en nödvändighet. Finns det andra och 
effektivare än de traditionella? Lyssna på hur 
ett innovativt projekt hittar metoder för ett 
skarpt genomförande.

Mikael Johansson, kundansvarig, Aveki 
Malin Sträng, Geodatachef, Värmdö kommun

14.30 KAFFE
15.00 Slussen – fastighetsrättsliga utmaningar

Fastighetsindelningsbestämmelser i 3D, 
detaljplan i flera plan, byggnationer över 
många år och stort allmänintresse. Slussen- 
projektet är nu framme vid att genomföra 
komplex fastighetsbildning i 2D och 3D.

Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, 
KLM Stockholm

15.45 Slussen – från trafikplats till mötesplats
En presentation av projekt Slussen. Du får 
svar på frågorna om varför, hur och när om-
byggnaden görs, hur det var och hur det blir.

Eva Rosman, Kommunikationsansvarig, Slus-
sen. Stockholm stad, Exploateringskontoret

16.15 Avslut av dagen
18.00 Slussen – framtidsvandring
19.00 Middag

Dag 1   torsdag 25 november

Under årets upplaga av Kommunala Lantmäteridagarna blir du uppdaterad om det senaste inom en digital 
samhällsbyggnadsprocess samtidigt som du får möjlighet att djupdyka i aktuella rättsfall och komplexa fastig-
hetsrättsliga frågeställningar. Dessutom bjuds det på inspiration inom områden som drönaranvändning, 
aktuella infrastrukturprojekt och du får ta del av exempel på juridiska samhällsutmaningar inom 
fastighetsbildnings- världen. Tidigare konferenser har blivit mycket uppskattade med väldigt högt betyg från 
deltagarna. Ta chansen i år att lyssna på intressanta föredrag och få ny kunskap. Konferensen riktar sig till dig 

som arbetar inom  lantmäteriområdet eller är intresserad av fastighetsrätt, kartframställning och GIS.
Här bjuds möjligheter till kompetensutveckling och inspiration!
Välkommen till konferensen!

Föreningen Sveriges Stadsbyggares Lantmäterikommitté



Dag 2   fredag 26 november

08.30 A BIM-based 3D Property Formation  
 Process

Design a developed process of the Swedish 
3D property formation based on BIM and 
describe how data/models exchange and 
share among different actors during the 
process.

Jing Sun, PhD kandidat, KTH
09.00 Visualisera 3D-fastigheter

En presentation av pågående projekt att i 
registerkartan och via 3D-bilder visualisera 
3D-fastigheter i Stockholms kommun

Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, KLM 
Stockholm 
Fanny Nordqvist-Darell, Ingenjör 3D-visualise-
ring, Stadsbyggnadskontoret,  
Stockholm stad

09.30  KAFFE
10.00 Fastighetsbildning i tiden

Fastighetsbildning och de åtgärder som är 
förknippade med det – bl a anläggnings- och 
ledningsrättsåtgärder – möter nya utmaningar 
i takt med att samhället förändras. Under  
passet ser vi till några av dagens knepigheter.

Tomas Vesterlin, civ. ing. jur. kand, AB Vesterlins
10.45 Samnyttjad mark och urbana allmänningar  
 – forskning om hur mark kan samnyttjas  
 för såväl enskilda som gemensamma   
 behov

Med städernas ökande förtätning och behov 
av klimatanpassning ställs krav på att nyttja 
marken flerfunktionellt. Det skapar möjlig-
heter att utveckla samverkan mellan allmän 
plats och kvartersmark på sätt som involverar 
staden invånare.

Per Larsson, Lantmätare, Göteborgs stad

11.15 Aktuella rättsfall
Aktuella rättsfall inom fastighetsrätten

Björn Bodin, tekniskt råd, Mark- och miljödom-
stolen

12.00  LUNCH
13.00 Allting börjar med kartan!

Lantmätarna drog upp linjerna för det  
moderna Sverige. På Oxenstiernas tid banade 
ni väg för skatterna, skiftena lade grunden för 
jordbrukets 1800-tal, när urbaniseringen kom 
höll ni reda på städerna.

Gunnar Wetterberg, Författare, Ledamot av 
KVA och IVA

14.00 Hemmaladdning av elfordon på parke-  
 ringsplatser som förvaltas av en samfällig-  
 hetsförening – vad är möjligt?

Samhällsutveckling medför att behovet av 
hemmaladdning ökar. Vad gäller när parke-
ringen ingår i en gemensamhetsanläggning 
som förvaltas av en samfällighetsförening?

Linda Sabel, verksamhetsstrateg, Lantmäteriet 
Iia Kolk, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet 
Anders George, förrättningslantmätare, Lant-
mäterimyndigheten i Göteborgs stad

14.45 Avslut av dagen           
Lisa Klasson,  
ordförande Lantmäterikommittén

14.50 KAFFE på plats/resande fot



Tid och plats
Den 25 – 26 november 2021 i Stockholm 
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm 
Konferensen börjar kl. 09.30 med registrering och avslutas 
dag 2 kl. 14.50.

Avgift 
Medlemmar 5 500 kr   
Icke medlemmar 6 500 kr   
Medlemmar under 30 år 2 750 kr  
Medlemmar pensionär 2 750 kr 
Alla priser exkl. moms.

Du kan även välja att delta 1 dag, då får du 30 % rabatt  
på avgiften.

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 22 oktober 2021. Gå in på  
www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här för att  
komma direkt till anmälningssidan.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Hotell 
Vi har ett antal rum på Scandic Sjöfartshotellet. Bokning 
och betalning görs till hotellet.

Bokning görs via hemsidan: 
https://www.scandichotels.se/hotelreservation/se-
lect-rate?hotel=814&fromDate=2021-11-24&toDa-
te=2021-11-26&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=B-
MOT241121

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 22 oktober men kan överlåtas 
på annan person inom organisationen. Avanmälan görs 
skriftligt till konferens@sverigesstadsbyggare.se

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?TzPyshIi
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