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F16n Got land t i l l  Indonesien
Savarv gang redakt ionskommitt6n.V bbrjar b ivarrna lk laderna men detar inte lal t tat t tacka
hela f6reningens verksamhetsornrade. Darfar uppmanarv asekretsen attkomma med uppslag
och id6er pa art ik ar som niv I  asa el  er omraden dar n vi l  veta mer.

Oron pa narknader s ar genom ockse detta numrner. Den i8 mars hd s ett frukostmate i
Stockholrn dar fragan var pe v ken niva varderineen av fastighetesbolagens lastighetsinnehav i
Arsredovisningarna skul le hamna.

Vi eterkommer ocksa med en ut lovad art ikel  orn ett  bistendsprojekt Indonesien. 10%av
befolkningen ager mer an 50 % av agolotterna och 57 % av bonderna har en brukningsareal
rn ndre an ett haLvt hektar. Det extrern t tattbefoikade lndones en ar stortbehovav andreformer
o 1 Jpobvgg rdd av svster 'o raslgfels 'egisl  -  i  ,e.

Sver ge har fatt allvar ig kr t k fran EU.korl1rn ss onen for ati arealrnatningar och kart,ggn ng.
enavaker och belesmarker de b ock sorn: i rgrunden fdransokningaroch stod inte hal lerden
kvaltet  som EIJ kr: iver.  B ockdatabasen med uppgfterna harvisatsig inneha aldrstoraareaer
iv issa fa L Darf0r har reger ngen satsat et t  anta nr l jonerpaen ornkarter ingav bockmeds6dan
rnark. Over 2OO personer arbetar med detta i ar. Allt fdr att Sverge skall s ippa sankt oner och
krav pa aterbeta n ng. Las rapporten fran Jordbruksverket dar omkarter ngen beskrvs.

ldetta nummerf inns ock* ettantal  uDoroD och inlormat oner om komrnande moten och eve.
nemang. Ta t i  fa iet  at i  del ta p6Gotand iseptenber den Balt iska varderingskonferensen dar
Sverige i  er ar vard. KonJerensens tema 2rr:  The Financ a Cris isandEnvlronrnentaldamages-
the r mpact on the Property lVarkets.

Eler kom Ul laretsV: irder ngs.och antmate r idagar i  Stockh o l rn oktober.H?jr f innsnangat, .
fallen att lara s I nya saker och atttraffa kollegorfran hela landet.

Gldm inte he er Aspects arsrnote redan den 13 mal.
Birgitta Hanssan

Fasi ighetsbolagens vrrder ingal

Laga iorvAntningaroch lrdg be aningsgrad dr tva av molnen
pa iastighetsbo agens himnre.

EU-kr i t ik  mot  jordbrukskar ler ingen

Eiier hArd kritiklran EU:s revlsorer,gor Jordbr!ksverket nu
en omrattande inventer ng av a ljordbruksmark.

Landreformer i  Indonesien

Aspectsvce ordJdrande Anders Aberg har arbeiai nred ett
lantmzrieriprojeki sedan 2006.
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Koml Heta amnen under VL-dagar ioktober

Sarnhii sekonom n, agadagenheter,vArder ng av
iastghetsbo ag, m ljonprocrammet, edarskap dei
ar  i6gra av rubikerna under: rets  varder i rss och

vem ska 5ga bryggan?

En hovrattsdon slarfast att en bryssa hartii de.
las ighetdarden ar  be agen.

Ny lantmatafu lb i ldn ing i  Gi iv le

Ti hdsten stadar det rya Lantmdtarprogrammetvd
Hdgsko an iGave.  Det  har  U lkomm t  b a for  at t  tacka et t
akLi arbeismarknadsbehov.

20 FIG i  Wien

En av de stora rragorna som disk!terades under worksho.
pen iebruar ivar  h! r  man ska spr  da kunskapen om yrket
ti dage.s sko elever.
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Fastighetsbolagens
vd rd eringa r
Ldga forvantningar och hog belaningsgrad Ar tva av molnen pa fast ighetsbolagens
himmel. Hotet frin Storbritannien rycker narmare, konstaterades pA vdrderarsektio.
nens arsmdte den 18 mars.
AV JORGEN POLSTAI , I  FOTO BARBRO LARSON

IVlarkeis.
Nedskrvningarna fast ighetsboa-

gens arsboksut far 2008 harnrade i
genomsnit t  pe 4,5%. Borskurserna for
fast gh etsbolagen gger lgenomsft t
1a% agre an vad fastigheterna ar var
derade i  l l  i  arsboksluten (se nedansta
ende d agram). Sk l lnaden beror sanfo
I kt pa att barskurserna speglarfram|da
fdrV;niningar medan fastighetsvardena
iarsbokslLrten avser en vss tdpunkt
Beleningsgraden fdr fastighetsbolagen
igger idag pe ca 60% igenomsni i i .
Ytter igare vardenedg:near kan ge obe
hag gt hoga beLaningsgrader och dari .
genom eventLre t tvinga fram forsalj.
n ngar av fasiigheter.

Den initala direktavkastningen varder-
ingarna lgger runt 6,5 7% i  de Jesta
borsbo ag. Kontraktsstruktlrren var e.rar
kraitrgt me lan o ika bo ae, viket paver.
kar r  sken. Exempelv s sa ska Kungs e.
den omfdrhandla i2% av sna hyres.
koftrakt de kornmande a aref (dar
kunderna istor utstrackning utgors av
komrnuneroch landst ng).  Som enlam
Tore se ska Hufvudstaden omldrhand a
50% av kontrakten inom tva:r

N€itoLthyrn ngen varierar ocksa mel
lan bo agef.  Exempelv s Caste lunr har
haTt en posit iv nettouthyrning under
2008, medan Fabege haft en negatv.
Fabege Ar rnerstorstadsor enteratv ket
fdr gefornsag dessa sffror da
storstadsmarknaderna;r re aivt  vo at
La och igger " i id igt  marknad€n".

Frukostmotet in leddes av Tob as
Kaj pa Hande sbanken Capta

Fastighetsindexet IPD for Siorbritan
nien (UK) har sjunki t  rned 40% melai l
mit ten av 2007 fram t i l  februar 2009.
Kornmer Sverlge att drabbas av en lik
nande nedgarg? H storiskt har lastig
hetsmarknaderna i t lK och Sverge kor.
re erat mycket bravi lketaroro%ckande
A andra sdan f  nns stora olkheter me
an UK och Sverige. T ex s:  har varder.
ingarna i Sverige v:rit defensvare an
UK v lket Cer en agre Ja lhojd Sverige.
Sverige har aven sett m ndre hyresupp-
gangaran t lK.Tobias Kal beddmerattde
svenska fastighetsV;rdena komrnerfort
satta att fa a under 2009, men "erdast"

i  nlvA med nedgengen under 2008.
I den efterfd jande pane debatten om

varder ng transakt oner mm medverka
de Karn Zakarasson. Newsec, Tobas
Kaj,  Flandelsbafken, Tom L ndahl.  Ten.
zng, lngemar Rindstg, Ernst & Young
sarniJohaf Risberg, Ku ngs eden.

ln gemat Rndstlq, Etnst & Yaung. 18 av
de 27 fast ghetsbo ag sorn omfaitas av
FRS h:r nedskrivf  ng skett  med 3 7%.

Det ar v ktigt ati inte genera isera att
samUiga fastghetsvarden ska lusteras
red med 10.15%. l / lan meste t t ta pa
varle fastighet specifkt och analysera
hyresgasier, fastighetens lage mnr.

Kafl, Zaka,asson, AreLrsec. Stdrst var
denedgangar har skett i Stockholm,
Gateborg och iv ss man i  N4almo.lavr i-
ga landet ar nedgangarna marglnel la.
Det gars lortlarande aff;rer pa markna.
den men objekten som s:1l js ar mlndre
an tdigare. Pa kdparsidan fnns ofta
aktdrer son kan agga n en stor ande
eget kap ta . Ka ssaflad ei fdr fast gheter
naar fokus pa ett  annatsAtt :1n for nag
ra ar sedan och darfdr genornfrjrs ana.
ys av hyresgasterna nrer in gaerde;n
td gare.

Iant Lin.laht, Ierzrng. Arets resultat
for fastgheisbo agen kommer att  bi
bra. V har annu inte sett etfekterna av
ldgkonjunkturen. Lindahs uppskatt
ning i r  at t  bankerna idae i i later max.
mat 50.55% beaf ing. Under 2010
kornmer manga an ait ornforhand as

Diagtammet visar:
1) Atanqe stap
lat/vanslta skalan, Fas
tiChetsbalaCens bdl
skurs i farhelbndet i l l
subsiarsvirde (dvs bola
Censtillgengar minus
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2) Ble kuwa ach hoger ,n,
s ka I a. Dt a gra m met v tsa r
dven bala1ens barsvatde+skuldet t fbthe llande till t'astighetsvardet, dvs hut myck-
et aktiematknaden hat prisat /n ati fasirghetsvardena ska fal/a. FasiMetsbo/agen
etftAn vanstet ti ho1er: Castellum, FabeEe. Hufvudstaden, Kl'vetn, Kungsieden,
Atnun Llungbetg, Wallenstam samt WihlbaEs.
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och da korim€r det att kravas en storfe
nsats av eset kapltal. Detta kornmer att
paverka I kv d teten och pr ssattn nge|
.vTasi igheter.

lohan Rtsberg, Ku,rgs/cde, Rlsberg
menar : t t  det ; r  far rnycket Stockholms
iok!s d skuss oferfa och att fasi  ghets
marknaden omiattar nreran Stockho m.
V;rderarna behdver tatafe koftakt med
marknaden,4astghetsbo:gen for at i
k!nna gora ei i  battre iobb.

Icrbias Kai, Handelsbanken. Batrkena
tttar rner p:r r;jrtetacknjnCsgraden (dvs
p; kassaf lodet)an be in ngsgraden l . im
lort  med forra krsen. Kaj bedomer i r t t
bankerna sanno ikt  in le i  n:gon storre
utstrackn fg kommer att  tv inga fastg.
hetsbo ag t  I  fors;  jn fgar p: srund av
hoga be dn ngsgrader,  i tminstone inte
sa ;nge f  odei af  pos tvt

Frukostrnotet avsl ! tades med en d s
k!ssron om oppenhetar avse€nde vaf

. ler ingarfa i rsredov sn ngarna Enlgt
FRS bof mol iver ngoch ana ysavdev.rr .

degrundancle pararneifarna tas med i
arsredovisn rgarna.v ketdock ntealt  d
Cors. Det konstaterades ait det var er
stor variation av 0ppenhet r,re an fastig.
hetsbo agen. Panelen v:r  enis iat t  det ar
extra viktBi med god transparens des



Jord bru ksma rken
inventeras
Efter hdrd kr i t ik f rSn EU:s
av a l l  jord b ru ksma rk.

Jordbruksverket nventerar just
n u  a  j o r d b r ! k s m a r k  D a s e s a  a

revisorer,  gdr Jordbruksverket  nu en omfat tande inventer ing
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b ockgranser over.  Det gdr v for at i
bestanrr.a hLrr Stor b ockare: en ar
Blockarea enarden area sorn lantbru.
kare sorn mest kaf soka siod fdr Ett
block ar akermark e ler betesmark nred

huvudsak natur ga avgr:nsn ngar
s0r,r t ex vagar, vatiendrag och skog.

Bakgrunden i l l  def nsats som nlr
genomTars fof  at t  uppdatera b ockdata
basen ar den rev sionskf l t rk som fram.
forts !  nder 2007 av EU kommrssionen
En sammanfatb ng av krtken ar att

Den Etana linlcn tv tbrld visar hut ett
blcrck utv)dgats. AGn th syns hut bye!.
nadet harnnaL tnam ett block,vars
Erans dattat andtats. Rijda linjet narke

b ockd:tabasen Sver ge har far ag
kva iei son] gor att detfinns r sk lor ati



Jordbruksverkeis rnatt pa arealerna ar
felakt iga. farangningen f inns det en
r skforai t  Sverige betalarutfor mycket

I  blockdaiabasen f lnrs det c irka
1 080 0O0 block, varav c tka 22A OAO
b ock;r  betesrnark.

Arbetet bedrivs i prolektlorri och ar
uppde at i tua delar

1. l rventer ng av akermark pa sk;rm
med fargortofoton som grufd. Fdr de
allra flesta b ocken gar det att avgora
grzinserna pa skarnr. Arbetet genorn.
fdrs patva kontor Siockholrn och cote
borgav c rka 70 personer.

2. nventer ngav betesmark p:rskarrn
och i fal t .  Dessutom ingarde akermarks
block sorn maste besdkas fat.Arbetet
genornfdrs 13 regoner med kontor i
hela andet.  dag arbetar cirka 150 per
soner rned inventer ingen av betesmark.

For betesrnarkerna gar det att
bestamma blockens grafser pa sftrm
fdrcirka 40 proceni av b ocken. Fdr res.
terande 60 proceni av blocken kravs
besdk i fa t .

dags Uiget har cirka 645 O00 block
med dkermark nventeratsoch 101000
b ock med betesmark.

F0r arbetet f . i  t  f inns er handdator.
losning, dardata fran databasen laddas
ner t i lsanrmans med odofoton. nven
teraren granskar gr:ifserna och bedo
rner aven or l ] r  det: i r ;kermark, betes
rnark e er mark som nte far raknas
med iblockarea en.

Det f  nrs o ka anledn ngar t  l l  varfor
vssa blocks granser ;ndras. Nagra

. B ockets granser lCgerfe p:grund
av attgranserna har r i tats paCam a kar

. Det finns skog pA blocket som nte
ger rati til stad.

. lv lan har byggt nagotpa blocket ! tan
att b ockets granser har :indrats v ket
gor ait delar av er byegnad igger pa

Stijrst iindringar av belesmaf k
Fbr akermarken Ar juster ingarna ofta
sma och bestar andrng av granser,
bortiagn ng av tomtmark och justering
forattdettext lkomm ten byggnad pa

For betesrnarker ar juster ngarna
generellt sett stdrre. T ex tas skog och
mark sorn inte angre anvands sorn
betesmark bort  ur blocken.

lVer nforrnat ion f  inrs pA . lordbruks.
verkets webbplats <www.sjv.se>.Klicka
p:r Stod t i l  landsbygden.

Ake Svensson dt Jardbtuksverkets pta
je n Ed a I e f an t nve nte r i n een

Block och blockarealer
VAD AR ETT BLOCK?
Jord bru ksmarken ;r  indelad iomreden som kal 'as
block. Elt block ar€tt omrede med jordbruksmark vars
gl.nser istort selt ser likadana ut arfnan ar. Varje block
kan innehal|a ett  el lerf lera ski l ten. Den som si tker jord-
bruksstod fran EU anger pa vilka block marken ligger.

VAD AR BETESMARK?
EU anser att  Sverige inanga lal lhargett  st i td t i l lmark
som inte 5r betesmark eller slatterAng, till exempel ft r
att del vaxer fbr mycket trad och buskar pa marken. Kri-
tiken kan leda tillstora strafiavgifter for den svenska
slaten. Med de nya reglerna om vilka betesmarker och
slatterangar som kan ge ratt lillstijd trinskar risken fiir
f ramtida strallavgifter l0r Sverige.
Betesmark som berat igart i l lgerdsstOd t ;r  innehal la 50
trad per hektar jordbruksmark.
Ner det sal ler marker som ;r  sarski f t  vardeful la ur mi l i i j -
el ler kul turperspekt iv och ingar i  eu mi l jdersattninss-
atagande far det finnas upp till 1OO tritd per hektar i
gardsstitdet.
Buskar:  En, hagroh, hasseloch slen ska inte raknas
som kad aven om de harstammar pe merAn 10 cm i

Dungar:  Trsden fargarna ste ismi dunsar,  men regleF
na om maximalt antaltrad per hektar galler fortfa ra nde.
Detta innebar attv issa stone dungar,  el leromriden

med mrtnga mindre dungar som star|5tt, inte ska inga i
ansitkan om g;rdsstiid.

SA PAVERKAS STOD OCH STODRATTER
Blockarealen ar den arealsom man som mest kan sitka
stod fiir pa varje block. Oln man iansitkan har rerlovisat
mark som inle ger riitt till stod kan man fa avdrag pa
stt den. I vissa fall kan stOdratterna ocksa dras in till den
nationella reseryen.
Om jordbrukaren iar si,ker stijd fitr mer mark en block-
arealen riskerar man atl fa avdrae pa de stod som man
l a r  i a r .
Om det visarsieatl en jordbrukare har f;tt stt dratt€r
fdr mark som inte skallraknas som jordbruksmark, till
exempelskogsmark eller vagar, d rar Jo rd bru ksverket in
stitdretterna ti!l den nation€lla reserven. Om vi konsta-
terar att felet fannstidigare ar kan jordbrukaren bli
tvungen att betala lillbaka tidigare arsstod.
Pe gr!nd av de nya reglerna fiir belesmarker kommer
Jordbruksverket troligtvis att dra in de stitdratter som
jordbrukaren tidigare har fatl fitralvarbete, skogsbete
och andra betesnarker som nu inte upplyl lerde nya
reglerna.ldessa fall d ra bbas jordbruka ren normalt inte
av nigra avdmg pA stdden eiler blirlvungen att betala
lillbaka gArdsstitd fran tidigare er. Beslut fattas idet
enski lda fal le l .
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Det extremt tat tbefolkade Indonesien ar  i  s tor t
fastighetsregistrering. Aspects vice ordfO ra nde
mdter projekt  dar sedan 2006.

behov av landreformer och system fdr
Arda.s Aberg har arbelat  -ned et t  lant

,i!ilj-,,
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rner an 50 % av agolotterfir 57 % av
bonderna har en br!kf ingsarea
rirndre an ett  halvt  hektar.  Def totala
befolkningen ;r  ca 230 m loner var
defs fo kr kaste mLsl mska nal iof .  35
rn joner e er 15 % av befo kn nsen
ever Lrnder fat t  gdomsgransen. Befo k
ningsokn ngen medfor fragrnenter ng
avlordbruksmarken och agre produkt
v tet .  Maf har reg sirerat 2.580 pig:en.
de markkonf ikter.  Sari td gt har r ian
7,3 rn loner hektar mark som inie br!
kas av ag:rna ( 'abandored ,  l ig
'overgven").

Inr : lones en ar  e i i  jordbruksafd

dar 10 % av befo lkningen ager
Det ndonesiska lanimateret,  Bad;n

Perianahan Nasiofal  (BPN). har
foreslag t en lordbnrksrefonn d.jf r,rark
ska omfdrde as si att en norr,ra bruk.
n ngsenhet b l r  ca 2 5 ha. Fi ,rs laget
omTaitar o.ks;i lirndsbygdsutveck ng,
rned idrbattr inA av vagar och radgivn ng
l i  bon. lerfa.  Ett  nycke ord ar 'enrpo

werrnent".  Detar en vikt ig atgard laratt
m nska Tait  gdomen.

Reformen ga er ocks: s umoriraden
siaderna. Vart  proiekt stattar BPN

denfa fraga men Jrbn borlan var man
tveksam i i  om det var BPN:s uppg f i  ai i
regrstrera s umbebyggelsetomter och
om det ens var ag igi .

nsta n fgen lrar n!  ldrafdrats b .a.
forattman staden Solov satai tdet g;r
att  gora fagot inom nLrvarande lagst i f f
n nggenori  at tsar,rverka rned kommL
nerna och andra intressenier.  F G och
UN Flab taf motet i  Stockolm idrra aret,
dar BPN persona var nred, v sade att
s Lrr.bebyggeLse af en l rega for antm;
tare. Projektedaren Dr . l .P Tamtomo
var mycket nold med arbetsgr!ppefs
senaste re. lov sf  ng av det som upp
ratts h tii s.

Prolektet lobbar med fyra omr;den:
,  ExclranCe of Knowledge and Exper en



Iamter till salu . Behavet av ett fastig.
h eisdalasysfem ar siofi.

ces (kunskapsutbyte)
. Land Va uation (varder rg)
. Legalize Computerized Land Records
(f ast ghetsdaiasystem)
. Urban Land Reform ,/ Inforrnal Sett e
ment(fast ghetsreg strer ng staderoch
s umomraden)

Projektetar ru inne pa upp oppet och v
har bdrlat p anera fdr fas tva. Vi vantar
pa attden s.k. andstrategln fdr detfort.
satta utveckl ngssamarbetet ska god.
kannas av regerngen. Der nuvarande
fasen arf inansierad genom anslag. Nas
ta fas skal finansieras genom att Indo
nesien betalar fdr vart stad genoff
bistandskred ter (  an) och d rekt beta.
ning. En del av kostnaden kan beta as
med ansag iran S da. For att  det skatt
Tinnas ett eget lntresse har rnan ocksA
ta at om att svenska myndigheter ska
b dra t  /  f inansier ingen. Det ar en ny
pol i t  k f ran a l iansregeringen sorn ann u
nte pr6vats i verkl gheten.

Vi vet nu mer om BPN:s behov. Lanf
nrater iet  skul e kunna b dra t i l l :

. en snabbare nyregistrering genorn
metodutveck ing, endast 35 % av Ago
otterna ar registrerade forrne tf.n,

.  overgang fran manuel l t  t  l l  dator ise.
rai fast ghetsreg ster

. uppbyggnaden av ettfast gheisdata
systenr (Land InfornraUon System)

. stodja planering och fastighetsregi.

Ur dagboken. . .  
-  : " : .

N4itt hdgkvarler b ev det ndonesska lantrn;teriet, Badan PertanahAl
BPN, .Jakarta. Personalen pa BPN ar ofta pa tjansteresor, kurser etler ii
Arbetst den begransas av bilkderna. N4an ar led g pa alla religidsa hetgda€
mus irrer, krlstna, hinduer och buddister, det k nesiska och valr nyar. De b\
ka konsu terna vi nte vara har under maj t I augusti varfdr Uden f6r projektar!'
bete begransas ti ca 6 m:nade per ar.

lJnder rni t t16rsta bes6k bodde jag pa hote l l \4andarin som l igger precisvid ron::
de len pA Plaza rdonesla.Plaza ndones a;rrnotsvar gheient i l lSergelstorg,De
ar har rnan dernonstreraroch fren hote rumnet kunde jag se naf rnan demon.
sl  erade nol  Gao.ge \ t  Br  . l  .o1 . l  .  .a  oesol  a o es ioen.^n Jua rovono.

Shopp ngcentrat pa Plaza lndones a besdks fr : imst av den valbargande delen
av befolkningen. Hogre upp varuhuset b r  pr iserna legre och jag gjorde nagra
fynd.Fdratts ppakankai35graders#rmetoglagentax t  l l  hote let .  Det blev
er resa peca 25 minuterf6r komma Ul landra sidan ronde en pga av bi lkderna.
Jakarta ar ngen stad man promenerar i. Det aren stad for b lar. Man har bdrlat
bygga ut bussf er rnen bussarna;rfe. Detfinns gangbroar ijverde stora vagar.
na men svenska arnbassader varnarfor isken att b I ranad pa dessa Overgang.
ar. P: sandagsmorgnarna fy ls mittfa ten pa de stdrre V;garna avg:ng.och cykel.
mot onarer och biltraf ken hanv sas iil yttedilerna. Fbr att begransa kderna
under rusningst d har rnan bestant att  man ska vara m nst t re stycken en bi t .
Orn man akerfastfar man val ia me lan att  betala rnutorel ler bdter.

Forme traderjamsta dhetme lan rnan och kvinnor.Al la harsarnrna r i t i :ghe.
ter och det f inns kv nnl iga chefer.  N: ir  kvinnan g f ter s ig b r  dock farni ioch barn
hennes fdrsta prioritet, vilket begr?irsar anta et kv nnliga chefer fdrva tningen.
lvlannen ska enligt radandef drv:lntn ngaroch attityderforsdrjafarri jer. t\4:in kan
intefa er*t tningforvArd avbarn.Sku e mannen anda stanna hemmaskul lehan
drabbas av sl ;kt  och vanners forakt de han forsummar att  t j ;na pengar.

De flesta kv nnor man ser k af sig ungef,r som i Sverige. Nagon re gids polis.
kar som averuakar sed igheten pA gator och torg som t ex i Saudiarabten f nns
nie ndonesien. rnen dei utmanarde v: ister l ;ndska modet ned dlupa urr ing.
ningar och korta kjolar f inns inte hair .  Trots stor t rAngselpa varuhusen har ngen
projektet rakat utfdr ficktjuvar eller andra brott. Det kan delvisfdrk aras med att

v nie de tar Jakartas natt v. Det varsb jag varit rned om var nar jag en titen
h ss pa BPNrs huvudkontor rnote en person sorn nie gi  ande vaster anningar.
Han sp;nde dgonen i mig och sa pa god enge ska att vaster ann ngar ser a la
r.us i rner sorn ierror ister.  Sorl1 referensfardenna kunskap hanvisade han t  l than
var t ;  USA.

An.l e rc Abery, La ntm ebt i et



Riskfyl l t  for lantmataren
strer ing slumomraden

. bidra tillett battre system fdrtsisk
planering och uttel ig anvandning av

. fdrbattrad last gh etsr?ittslig lagstift
ning - det nuvarande regelverket ar
komplicerat rned ca 70O de vis rnotsa
gande agar och besumnelser,

BPN har eit hundratal lantrnatare som
fat utbi ldn ng utomlands. De ar ofta
chefer och mycket duktiga pa att
utrycka sig, planera och skriva.lvlyndlg
hetskulturen knar den militulra v ket
ldrstarks av att man gar uniform.

lvldteskLrlturen sk jer sig fran den
svenska. De tagarna droppar in l i te da
och da och pe he dagsrn6ten tunnas
deliagandet ui efter lunch. Il6tena ar

avslappnade, det ar nera tiL skratt och
avbrotten ar menga. N4an svarar tele
fon,tar hand om attester och peskdfter
etc. Rdkning ar fortfarande omfattande

Indonesien. Den arfdrbluden i  of fent l  .

ga okaer, som dock oftast saknar
rokrum. Detta tas som fdrev,lndningfdr
attdetarfrittfram att rdka. Rdken spr ds
effektivt sammantradesrummen av
luftkonditioner ngarna. Jag har vackt
fragan om rdkfdrbud under mdten.

Utbildade ulomlands

Om nagon sak,igare stammer fdfratt.
ningslantmataren fdrett felakt gtbeslut,
kan animataren ddmas fdr oaktsam.
het. F6r att minska denna r sk lagger
rnan ner rnycket td pa att traffa
dverenskommelser. Det lar fdrekomma
att BPN mutaf domarna fdr att slippa
pub citet som kan ge organ sationen
dal igt  renomrn6.
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Boka in Aspects kursvecka
2010 redan nu

Orsaken att  ASPECT vi l l  ku nna

40
Nrlar ie Ek !nd, Huddinge, 4 apI l
Susanne [4a mgren, Sol lentuna,8 apri l
Gun la Hed u. ld,  Uddeval la,29 apri l
Anette Klans, Anral ,  29 apri l
lvl a Enayato lah, Bronrma, l6 rnaj
l \4 kae Zslga, Ll l r  cehamn,20 maj
Katar na Carlsson Nanryd,ldby,26 r.,aj

50
Bengt Eriksson, Enskede,9 apr I
Gudrun. lonsson-clans, Sater,  25 apri l
Hans Stockel,  Boden, 16 maj
Eva Antonson.Askerb om, Sol lentuna,
25 ma)
Kenneth Frediksson, I\/orgongava,
26 "rlai

Lei f  Sdrensson, Norrtal je,26 maj
Lars Pont6n, Orebro,26 maj
Nlikael Jarle, Vretakloster, 27 maj
Lars Andersson, Boden,29 mal

60
ngr d W klander,  Sundsval l ,  1O apri l
Lars Palrn, Stromstad, 16 apri
Bengt Ma megard, Stockho m, 19 apri
Borje K ngberg, Nalnstad,26 apri l
Johan Stengerd, Visby,29 apr
PeterWistrom, Gav e,16 mal
Fri iz Reinhold, L dingo,20 nraj

70
Stieg Johansson, Falkoping,9 apr l
Kurt  Norrman, Gustavsberg, 1O apri l
Sture Forsberg, Gavle, 14 apri l
Torbjbrn Sjodahl,  Gavle,26 apri l
Arne Sundquist ,  Gav e,5 maj

l . lans Busck
Tore.l.A. Pettersson

Vi v l l  redan nu berai ta att  ASPECT:S
kursvecka ar 2O10 kornnrer att ligga l
vecka 6 (8 14 februari)  .  al lba innan
sportloven bdrjar. Vi tv ngades st:lla n
arets kursvecka beroende pa f6r fa
anma da. Klrserna borde ha var i t  av
intresse och nytia, nren kursveckan lag
o yck igt justmed harsyr t i l lsport  ovet

Td gare aggningen 2010 nnebaratt
kursprograrnmet ska vara fard et och
kLnna de as ui  v d VL dagarna m tten
pa oktober.  ASPECT:s uibi ldnings
grupp ska vi  nu resonera genom vi lka
kurser som viska ha rned 2010. V sku
le Lppskatta om Du rnai lar t i l  oss och
berattar om DL har nagra onskerna
el lerfdrs ag pe kurser.

Vzrra ma adresser ar
ekwa .08900a43@te a.corn resp.
rnon ca.haapan emi@dom.se.

erbjuda med emrnaffa en :r ie kurs.
vecka ar kanske farsta hand att f.ire.
ningen auktoriserar fastlghetsv:irdera.
re och har krav pe at i  en av SFF auktor i .
serad v;rderare ska ha rio dagars fort
bi ldnng !nder en tredrspe od. Fera
varderare har dd vant sg t i l  ASPECT
och menat att om v har krav pa fort.
b dninC da ska v ocksa kunna erbjuda
kurser sonr ar anpassade t l l  vad en
auktor serad v:rderare behdverfdrfort
b ldn ng. Sarntid gt ska ocksa betonas
att  ASPECT har m:nga andra rnedlern.
mar :in auktor serade v:irderare. V vi
darfar kunfa erbluda kurser far a la
nom ASPECT.

V  v  l l b e d i g a t t r e d a r  n u  b o r j a f u f d e
ra p: ASPECT:s kursvecka 2010.

Ake Ekvr'ail ach lrtlanica Haapaniemt.

.lohan Jarnestedt, KTH
Anders Me kersson, M:lardalens
l logsko a
Arne L!nde ,  Osterakers kommun

Kurt Elstad, Seminar Desigr croup
AB, Stockho m
Lars Pa|r l i ,  Grontmij ,  VIa mo
Lars B.O ofsson, KF Fast igheterAB.
l\4a m.i
Matt ias Anderssof,  Br inova Fastg.
heter AB, Vas?a Frblunda
Anna Tuvene, Kungs eden Fastigheter,
Stockho m
Vlare Bengtsson, Redov sn rgsbyren
CB, Krist ianstad
Vl kae Bengtsson, Fo ksam,lvlalrnd
V ola L ndgren, Stadsbyggnads

Gustav Kal16n, NA Svefa, Stockho m
Anne Lurdahl,  Osterakers komrnun
Teknologer
Johan Edenstrbrn, KTH
Jonas Ra fe t,lvlalrnd Flogsko a



Vdrderarkonferens i  Visby i  september
Sekt ionen f6r fast ghetsvardering nom
ASPECT nbjuder t  konierens Visby
def 17.19 september. Fast ghetseko
norneroch antmatarefran de nordiska
landerna och vara erannlander kr ing
Ostersjor t raf ias en gangom aret idratt
resonera om fragor sorn irr akiuella for
oss. Farra aret genomfordes konferen
sen L tauen och ar 2010 ar Tysk and
V;rd. P ats det:ret  bl i r  Ber in

Vi har fran Sverge al l t id del iagi t  i  de
h;r motena Ett nr,rl har vart at aia
nagra yngre fastighetsekonomer f:l
representera Sver ge t iL sammans med
nagon rner eriaren ko lega.

:r  ar Sverge v:rdlard Finanskris
och mi laJragor hardominerat debatten
bbde har hemrna och de f  esta andra
Zrnder v: l r lden. V har dafor val t  at t
lokusera kring dessa fragor.

Konferensens tema ar The F nanc al
Crss and Env ronmenia damages -
the r  mpact on the Property Markets.

Att vi fdr agt konferensen ti Gotland
och Visby har kaf is natLrr gt  med han.
syn t I Got ands strateg ska ;ge m tt
Ostersjon. V sby med s tt ku ture la afl
ochstora m jd ntresse kannsocksa som
en natur g plats att samla de tagarefran
i lnder som nastana a ggervdOster
sjon. Visby f inns ocksi  en hog skola
med forskning inom m l iaomradet

Konierensen startar torsdagen den
17 september med er kort  k|r l tur.  och
byggnadshistor isk rundvandrlng I  V sby
under sakkLrnn g edning. Darefter ha
sar andshovd ngen pa cot land. Mar

anne Sarnue sson. oss va konrna t i  s i t t

Fredagen den 18 september behand.
las den gobala bank och f inarskr isen
och h!rden paverkarf  ast ghetsrnarkna
den.Vi hoppas hArfa r  "papers" fran de
detagande hnderna som kommer att
redov sas och diskuteras. Erfarenheter
och synpLrnkter eder forhoppn ngsvis
t i  okad farstaelse och battre framtda

Elter unch komr.er programmet att
behandla rn liofrbgor n edningsta are
bl rdepariernentsrAdetv d Mi l jodeparte.
mentet Perni  a Knutsson. Pagaende
forskn ngsprojeki v d Hogsko an kom.
mer ocksa ait redov sas. Arnnet for
"papers" defna avde n nC bl  r  om och
hur miLlafragorna paverkas av rn l jokr i .

Fredagen avs utas rned gerrensam
kofferensm ddaC.

Lordager den 19 septernber;r  hel t
reserverad f0r en presentation av ett av

cle storsia resiaureringsprolekt som
genomforts iGot land. Vasal len ager en
ned agd rn tadaiaggning i utkanter av
V sby. Nu byggs degamla kasernerna pa
ett  ml l jdanpassat s; i t  orn t  I  moderna
kontor och bostader.  Vd hogskolan
bedr vs forskn ng om hur nran kan ater
anv;ndagam a byggnader pa ei t  eko no.
rn skt och ku ture t bra satt. Orn detta
farviocksa en redov sning.

Att bygga ett "Gr.jnt hus" har b lvit
nagot av eit rnodeord. B a NCC har
byggt grana hus. Om detta ska NCC:S
m jochefJonny Helman ber: i t ta.

Ett  exemp ar av konferensinbjudan
och det ful sund ga prograrnrnet gger
som b aga t idningen. Du kan ocksa
arsa programmet pa var hernsida. Ta
vara pa moj l igheter att fe upp eva V sby
under ett  par hostdagar iseptember.
Det gar ocksa utnrarkt att stanna kvar pa
Goiand under resten av helgen och
upp eva a ivad sonr darf inns.

Ake Ektrallach Svante Astemo.

Onsdag 6 maj
Arsmote 5ehlronen for fastghets.
varder ng

Torsdag 7 maj
Frukostrnote sekt oner f6r fast ghets
forvaltn ng. BirgitA vebro

Onsdag 13 maj
Arsrnote ASPECT
ASPECTS larsta arsmdte he s Siock
holrn den 13 mal med borjan kl  16. Vid
:rsmbtetska v va ja styre se i faren ng
en och i  de o ika sekt ionerna. Stadgarna
ska fasistallas. V har ocksa andra
rntressanta progampunkter. . lohan

Bergman VD pa N ann ber:lttar orn fare.
tasets verksa m hei. Det blir en panelde.
batt  om markradshyror och byggande
av hyresr; t ter med Flans Lind, Per Ake
Er ksson och Barbro Engman. Eva T o
b sson pd UD ska avslutningsv s berafta
om reger ngens po l t  kfaren g obal
uwecKrfc.

Torsdag3 september
Frukostmdte -  sekt ionen for f  nans er
ngoch transakt ioner.

17-18 september
Ba t ic Va Lrat on Conference,V sby

Torsdag l oktober :�,
Frukostmate-seki ionenfdr last ighets' '
ratt och r,ittsekonorni och SVR:s Fastig.
hets och Byggutvecklingsgrupp-Bj6rn
Hed und och Sven-Er k De senius

14-15 oktober
Varderings och antmater dagarna

Torsdag5 november
Fnrkosimdte Sekt onen for miljoratt
och mil ldekonomi. Ake Ekwa i

Torsdag 3 december
Frukostmdte Sektroner fdrteknikoch
kartor l/lar e Ado fsson



F6tra ejrcts VL.dagat bj6d pe bade Clada ach eftetftnk-
samma minet. Positivt var ackse aX sA nenga kvinnar syn.

Heta amnen
u nd er Arets
VL-d agar

SamhAllsekonomin. aga r lagen heter,  varde.
ring av fastighetsbolag, m iljon program met,
ledarskap - det ar negra av rubrikerna under
6rets vdrderings- och lantmateridagar.
AV AKE EKWALL FOTO PER BREDBERG

Ubildningach internatianalisering fanns hagt upp pe dagardningen.



Arets VL-daCar genomfors 14 15
oktober Stockholm. Patsen b r

Folkets Hus. Programmet lnleds med
gemensarnma genomgangariare lunch
pa onsdag. Sedan ASPECT:s ordldran.
de Peter W,gstr6nr h;lsat va konrmen,
f :r  v i  yssna t l l  Banverkets generaid -
rektor lvlinoo Akhtarzand och KTH:s
rektor Peter G!dmundsson. Darefter
ger Flandelsbanken sin syn pa den
svenska ekonornin och dess uh?eck ng.
I  ar bl i r  detsarski l t  spanrande at i fa de
av deras bedomn ngar,

Eftermiddagen och stdrre delen av
dag tv6 agnas at para e la seminarier
nom vrrdering,fast ghetsratt och sarn.
hal sbyggnad. Vi kommer ocksa aft  far-
saka bredda arnnesomradena med
andraaktue a fragor.  bl .a hur persona.
l€n ska mA bra och tr ivas pa arbetsp af

Inom v: i rder ingsomradet r leder v
med en expose over fastighetsrnarkna
den. Ingernar R ndstg konrrner sedan
att beratia off vardering av fastghets-
boag. De som ;r  lantbruksvarderare
ska fd redov sat vad som kornnrer eiter
195O:rs skogsnorm.

nom fastighetsr:ittens omrade kan
namnas att  t re sem narer ska beysa
begreppet agar agenheter bade i frega
om regelverk och til anpn ngsforeskr I

En ranant av riddarna kting runda baft1et.

ter,  men aven ge et i  par exenrpelp: pla.
nerade projekt. Advokat Vveca Dah n
aterkommer rned sitt uppskattade
seminariurn orn rattsfa

lnorn sanrhal lsbyggnadsornradet
kommeri lera seminar er ai t  be ysa mil
jonprogrammet. Gdran T lberg,vd Fas.
tighetsagarna J:irva, ska redov sa h!rr vi
kan utveck a n ionprograrnmet t  l l  at t
bl  angsktgt t ryggt och och fa okat
anseende och status. Han kommer att
beraita om projekt som Rinkeby, Hi.rs.
by Aka la och Tensta. rom sarnha ls
byggnadsomradet komrner vi ocksa f:

veta det seraste sorn hander inom
regeringskanslet.

Sorn avslutning pa erets VL dagar f:r
v lyssfa pe TomasOredsson sorn talar
or l l  edarskap och korrmun kat ion. Et i
hogakiLelt  :mne och en synner gen
underha andetalare.

Som vanlgt skav ockse ordnasiud e
bes. jk i  o ika kul turel la rn jaer.  Det bru.
kar bl  ful l tecknat och uppskaltat .Sjav
kad ater vi  rr iddag t i l lsammans pa
onsdagkval len.

Gdm rteattredan nu boka r den 13
och 14 okiober.Valkommenl

GenercldiekAren StigJdnsson tag en mikropaus, nedan BKN:s
Lats Atell vat freevls sarrl vanliet.
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Att angora en bryggd...
En brygga hdr t i l l  den fast ighet dar den dr beldgen och kan inte dverlatas t i l l  annan
agare fOr "all framtid" . Det faststiilldes i en hovrattsdom efter en tvist som pagatt i
niistan 30 ar i SkOrvalla i Halland. Att bryggan renoverats av n69on annan an agaren
fdrandrar inte agarforha l la ndet.
AV M KAEL I ]EDSTROI \4

1:57

I

hetsbest:mn ng av grans i vatten med
avseencle pa Aganderaten til bryggar?
Ar servitutsr;tt for batp atser exk usiv
e ler ej? Dessa fregor behand as en
hovrattsdom.

Tre fastgheter Skdrva a har varit
inb andade. 1:13, 1156 och s:4. Bryg.
gaf utgar rnotsydsyd%stf ran s?arden
pA 1:13. nom denna fast ighetarvattnet
grunt och nrestadels inte l;r.p gt fdr
anlopning med batar el  er fdr bad.

Genom kOpe- och servitutsavta 1976
dverl ; tdavarande;garnat i  l i l3agan-
der;tten ti bryggan och badhuset t I
davarande; lgaren t i l l  1:56 sorn fast ig
hetst llbehor. Genor. avtalet upp.its
ocksa ratten idr bade nuvarande och
bl ivande agare t l l l  1:56 att fora l f ramtid
ta vag t bryggan 6ver I 131 Samma

Ar en brygga fasi eller los egen.
donr? Vi lken verkan haren fast ig

ratt tllforsakrades lnrehavare av baf
p ats v d bryggan. Slut gen stipu erade
avta et att 'sa jaren forbehal es ratten
att  nytt la bryggan Jor bad' .

serv tLtsavtalen 1977 nrelan sam.
ma parter upp ats servtut fdr 1:56 att
" for al  f ranrt id bbeha a nu befnt l ig
brygga e er substitutfardenna a fastig-
heten Skdrval a 1:13-s vattenornrade
samt att  f r j r  samna t id d sponera
vattenomradet fdr reparat on av bryg.
Can, lor utnyttlande av b:rtplatser vid
bryggan och for in och utfart av batar
Ul l  och fren bryggan."

Batre rAtt

1977 r l lbtde davarande agaren t l l
l r56 betydande forstarkf ings- och f6r
battringsarbeien pa bryegan.

V d fastigheisbest:mn ngen 1981
bestaimdes gransen vattenornredet

mel lan l i13 och samfA l igheten s:4.
En gi denna gransdragnlng korn bryg
gan att ligga nred cirka en tredjedel pa
1i13 och med c rka h7e tredjede ar pa

Bryggan delades av grans

De devarande agarna t i l l  1:13 yrkade
Tingsratten pa att bryggan i sin he het
utgart  l lbehdrt  l l  1:13 kotsdet garn a
avta et och attde har battre rattan alga
ren Ul l  1:56 t  l l  bryggan, inklusive agan
deratten.

Aearen t ll 1:56 yrkade pa att, for det
fall att t rgsratien sku le finna att Agar
na t l l  1:13 har battre ratt ;n hon har
(aganderati) t I nagon de av bryggan,
clei iaststAlls att hennes serv tutsr;tt ar
e x k u s i v i f d r h a l a n d e t  l a g a n r a a v l : 1 3 ,
borisettiran r;tten attanvanda bryggan



Btyggans kensliga lage 6vet tva fastig
hetet hat vellaten lengdtage, faiistvlst.
Den tunna linjen tu pe kanan at bry!
ean. Den stdcker sig in pe s:4.

T ngsr?ltten,sorn ddrnde t I forde fdr
1j13, beskrver i  domski en tre grund
aggande reg er. Fasta anl;ggn ngarlor
stad gvarande bruk ar til behdr ti fas.
t  gheten darde l igeer (2: l  JB).

Undantagg; lerdaan aggningen t  l
forts av annan an fastghetens agare
(2:4 JB).

Overlate se av farema som hor ti
fastighet inte geller mot tredje man for
r:rn fdrernalet sk ljts fr:n fasiCheten
(217 JB).

Ingel pritvningstillsiAnd

Tingsratten skriver vldare attf astighets.
best: imn ngen 19a1, da gransen
bestimdessa attbryggan kom ait igga
bade p: i :13 och s:4, far anses avse
fdrha landena redan fare 1981. Det har
ngen betyde se att avta sparterna
1976 ach 1977 e ler fdretradarna fdr
sarnia igheten hade en annan fdre
stal ning orn grarnsens strackn ng.

Ratten konstaterade att bryggan har

genomgatt betydande fdrsurkn ngs-
och fdrbattr ngsarbeten. Agaren tll
1:56 har havdat,  at t  dessa arbeten var
sA omfattande ait bryggan far betrak.
tas som ny och att aganderatten sku e
ha overedtt fran 1:13 t i l  :garefavl :56
genom s.k.specif kation (.iganderattso
vergang genom bearbetningav ett fdre-
mA som t i lhornagon anfan och p; sa
satt avsevArt hojer farenra ets varde).

Tingsrzitten menade dock att bryg.
gan beho I  s n t  digare sirackning, fun.
clarnenten star pd sarnrna stAl len man
ateranvande en delsten och virke.

Bryggan ;r  d:rmed densamma som
avta en 1976 och 1977 en iet  rat ten.

Vidare rnenade man att  det ej  kan vara
sa att  davarande ; jgaren t  l l  l :56 hade
i6rv:rvat bryggan genom spec fikat on,
eitersom etl sadaftfarg komrner kon
i kt med rege n i 2 7 JB Dar sags att
fdremelet maste ski jasfran fast gheten
fdr ati overlate sen ska gala. Spec f ka.
t ionen synes nte kunna vara etts:dant
avsk jande skriver iingsr:tten.

Den del av bryggan som ligger pa
1:13 ar fast egendom i i l  deinafastg.
het konstaterar tingsraiten. Agarna t l

1:13 har battre ratt ,  ink usive agande
ratt ,bn agaren t  l1:56 t i l  denna de av
Dryggan.

Xvar pa samma dAlle

Bryggans vidare str;ckning, in pa si4,
byggdes ocksa en gang av agaren til
1:13och b ev ggande pa annan fast g.
het (sanrfa gheten s:4). Den var da ds
egendom och kunde dverletas fr staen
defran 1:13. Tingsratten og lade 1:13-
,garnas yrkande om att de en pe s:4
skul e vara t  i lbehar t i l l  deras fast ghet
och att  de skul le ha Agander: t t .

Serv tltet som avser fdrtdjn ng vid
bryggan t i  fdrmAn Jor 1:56, utesluter
en igt ratten nte fastighetsagaren. Def
ia ga ierfdrstas endaststreickn rgen p:
1:13. Dar utanfbrt i l  h. i rvarken bryggan
e ervattnet I  i13.

Hovratten fdrV;stra Sver ge lastst:ill.
de 2006 10.30 t ingsrattens dom.
Hovr,ittens dom dverk agades av b:da
parter och Nogsta domsto en beslot
2007 04 19 ait el bev ja provn ngst l
stand.

lviikael Hedstr'm dr lantmatate vid
Sttu tTot Pra jektutveck I i n g

GNESTA ffi
KoMMUN.&

SamhSllsbyggnadsfdrvaltningen siiker

Exploateri ngsin genjcir
2007 nvgdesen ny reg iona iag stat on iGnestaoch rest iden t  Stockho ms C af nLr m ndre dn 40 m n. Gnesta med
drygt10000 nvanare ingar den snabbvaxande Mzlafdaen och komrnunen planerar for ef  lonsatt  stark t i  vaxt.  Foratt
stodla detta skapade Gnesta kommlrn 2008 en ny sa rn hat sbygg nactslorvattning med ansvar for ptan och bySg, m ljo,
exploaterng samt Overgr ipande planerng.V soker en persof somv va|a med heta sa rn hat sbyggnad s processen
rnen med sarsk t ansvaf for nrark- och exp oateringsfragor.

Arbetsuppgifter: Du blir ansvarlg f6r mark och exp oate r ng sve *sam helen och kornmunens experr rrorf atrrnesom-
r6det. Llndef en Overgangsperod kornrner den nuvarande exp oater ngs ngefloren f nnas p6 ptats pA de tid. Vi vi alt
duska kunna abeta team och kunna medvefka hea processen iiAn de fdrsta kontakterna med exp oatorer och
rnarkagare t lf.lrdig detajp an och genomforande. Afbelsuppg flema ar mycket vadefancte och du kornmer att nqa en
avde ning med ca 12 rnedarbetare Exempe pA arbetsuppgrfter ar projekt e{ta rs ka p kopoch fo6alnng av fastrqieter,
markupplateser, exp oaledngsa\,,tat, foretagsetab ef ngar mm.

Kvalifikationer: Du bbf ha cvi ngenlorsexarnen nom an1r.6ter, vag, ocfr vatten e ef annan tikvard g utbldning garna
med nrktn ng mot sarnhd spanerng.

Ans€l lning: Ti l lsvclarc 100%. Ange oneanspdk ansokan.

lJpplysningar:  Samha lsbyggfadschef Chrstef And6n 0158-70 169 e er 070-b57 O1 45
Exp oaten n gsingenjof Stefan Sko d6n 070 375 60 57.

Ansijkan: Ans6kan, markt 022 62/09 KS, ska vam oss t haoda senast den I1 maj 2009.



Lantmdtarprogram met

Ny utb i ldn ing pa
Hogskolan i  Gdvle
En ny utbi ldning med inr iktning pjr  ant ingen forrattn ingslantmziter i  el ler tekniskt lant.
materi startar i host i Geivle.

AV JANNE MARGRETI . ]E  KARLSSON

iva inriktningari en inonr fdrr:ttnings
lantrnateri med tonv kt pa fastighets.
ekonomi och jur idik,  och en inom tek.
niskt lantmateri rned tonvikt pa mat.
ningsteknik. Det nya progranrrret har
t llkommit bland annat fdr att t.icka ett
akut arbetsmarkn adsbeh ov av tekn ska
lantmatare och farraitnings antmatare,
sarskilt inorn stat och kornmun. pro.
grammet ar ett  sarnarbete mel lan Inst.
tutionen fijrTekn k och Byggd N4itjo och
nstituUonen fdr Ekonom , bada pa
Hogskolan i Gavle.

Programmet ger grund aggande
behdrighet med sArski t  beharighet i
t !4atematik ( lv laC) och Samhalskun.
skap (ShA). Inr iktningarna har ett
gemensamtfdrsta ar nred kurser i b .a.
matematik,  stat ist ik,  grundaggande
matningstekn k, c S, geovetenskap och
lastiehetsb ldnine (alt. ekonomisk teo

r).  Den ekonomlsk/ jur idlska inr lk in ng
en foris:ittersin specialiserinC med kLr
ser inom jur dik, fast ghetsrAtt och sam
hal lsp anering medan den tekniska
inr iktningen irneh: l ler kurser inom
b.a. geodesi, fotogramrnetr i , f jarranatys
och laserskann ng. Bada nr iktningarna
avs utas rred ett examensarbete pa 15
hdgsko epoang (10 veckors hettidsar.
bete) som garna utfdrs sarnarbete
nred organisat oner eller fijreiag.

Pa samma avde ning f inns ockse ceo
matrkprogrammet. Det har funnits
sedan 2003, da dei b dades genom
sammanslag| ing av det devarande
GIS ingenjorsprograrnmet och Kart
och matnings ngenldrsprogranrrnet.
Geornaiikprogrammet har tra inr kt.
ningar: G S,/c T, ceografl, Sarnha ts.
planer ng och Kari./rnatn ngsteknik,
vi  ka kornpletterarvarandra. lnr ik ining

arna har ett gernensarnt fdrsta ar med
ntrodukt onskurser, f i i r  at tunderandra
och tredle d ret specialisera rnot respek.
tve inr ktning.

G S/GlT.inriktnlngen Jokuserar pa
GIS analyser och c S.app ikat ionsul
vecking, den senare kan med fardel
komb neras rned datavetenskap fordlu
pare programmer ngskunskapef. ceo
grafiinriktningen ar en kornbination av
naturgeografi och kulturgeografi far
ana yserav landskapets och samhallets
Lrtveckling, med st0d,rrnen sorn t.ex.
GIS och kartograf i .  Samhalspanering
handiar om rrarkanvAndning bt.a.
overslktsp anering och detaljptaner ng,
sorn (orrbrneras med natur. och kuttur
geografi fdr landskapsanalys sarnt ctS
for analyser av geograflska data.

Den treariga kart.,hatningstekniska
nriktningen, som har haft ett akande
stu.lentanta, fdrs t ll hdsten 2009 dver
til dei nya programmet - Lantnratar.

Det nya Lantrnaiarprogrammet
som startar r aug!'st 2009 har



programmet. PA Geornat kprogramrnet
linns det kvar en hTearig teknikerutbitd
n ng Inom kart ,hatn ingstekn tk for dem
sorn onskar en kortare utbitdning. Ntoj.
lrgheten att bygga vidare pa den fnns
(se var hemsda www.geomatik.se bl.a.
f6r rekornmenderade studiegangar och
beh6righet fdr de olika inr ktningarna).

Sjalvstudier
Lrksom avdeln ngens Ovriga fristaende
kurser, ges kurserna nom Geomatik.
oclr Lantmatarprogrammen under tvA
heldagar i veckan; dvrig td ar til frjr
sjavstudier. Detta underlattar f6r stu.
denter som pendlar e ler har ettarbete.
Detfinns aven distanskurser med nagra
la traffar under kursernas geng. Kurser
na ar oftast proiektorienterade med

fdreasningar och sernnarer far at t
moj ggdra att praktska kunskaper
kombineras med teori .  Dessutorn i inns
utbyte med andra lander och aven en
mdj ghet att Je dubb a examrna i ceo-
mat koch ceograf genom ettsamarbe.
te nred Thompson Rivers LJn versity,
Bri i ish Columb a, Kanada.

EfterJullfdljda stud er pe kand datniva
trrns nrojlgheten att lasa ett ettarigt
magr$erprograrn Inom geomatik. pro
gramrnet ges pa enge ska. ceomatik
oclr Lantmatarprograrnmen har nara
sarrarbete inom bade utbi ldning och
forskning med bl.a. Laninrateriet, cav e
kornmun, ESR S.Group, FpX och GtS.
institutet. Forskningen har bl.a. berdrt
anrnen sorn kvalitetav hojddatafdrrjver.
svamningsmodel ler ng och tds.c S.

V;lkommen att kontakta oss fiir att
d skutera gratis kompetensLtveckting j
form av regulj:ira kLrser fdf forvarvsar.
betande, specra anpassad uppdragsut.
b dnlng inorr:  tekniskt lantmater l ,  ctS.
appl ikat ioner,  sarnha splanering och
geograii, eller andra framtida samar.
betsm6j gheter med ceomatik- och
Lantm:itarprogramrnet pa HOgsko an i
Gavle. Sevar hemsida pa:

www.geomatik.se Sista ansdknings.
dagfdr hdstternr inen varden 15 apri l  pa
www.studera.nu, men i man av platser
kvar, finns det rn6jlighet t lt efteranrn:i.
l a n ,

Janne Marytethe Karlsson er adjunl<t
vid insttutianen fijt teknik och byggd mil
jd vid Haqskalan ic6vte.



FIG workshoo

Framtidens
lantm alarutb i ldning
I de liinder som har ett vzil
matare gcjr paradoxalt nog
att utveckla detta.

AV CEc/L IA L  NDEN

En av de stora fragorna sorn clis.
kuterades under workshopen i

utvecklat fastighetsregister dr
betydligt leigre ein i lzinder dzir

kunskaperna om vad en lant .
man fortfara nde hiller pd

Wien februari  var hur rnan ska spr ida
Kunskapen om yrket t i l  dagens skotete
ver. Yrkets status slunker och det ar
svart att rekrytera studenier ti 

 

utbid
ninSen.

I  t  ex Rumanien och Soventen har
man nte a s samrna problern. De ha ler
Inte med orn att yrket tappat I status,
inte heler har de svartai t  tocka studen.
ter t i l  utbi ldningarfa. Turk et har man
pga bristande lararresLrser varit tvung
en att skara ner pA antatet utbitdn rCS.
platser,trots attdet bade f nns en efter.
iragan fran arbetsmarknaden och ett
hdgtsoktryckt.

I  USA ar medelaldern pe en tantrn;tare
57 ar.  Flera delstater har in ett  kampan.
jer,  dar man aker ut U 

 

skotor dar bar
nen ar bara 5 6 arforatt de ber;tta vad
en iantmatare ar. den :ir att vacka deras
rnedvetande t idigt .  Atta vi t t j l l  b l  brand.
mAr, po iser och prinsessor, varfdr tnte
lantrnatare? En arare som ar gtJt med
en lantmatare hariagtfrarn en m:/ar
bok med lantrnatare in act ion.Om deita
hargeitn;gon effekt ar dock oktart. f/en
vad beror det dA pa aityrket ar s: osex
gt? Alla p: workshopen var dverens om
att v har varldens haftgaste yrke. Men
vari6r ardet sa svart attfa omv:rtden att
fdrste dei?

M n Lppgift som ordforande fdr F G
Young SLrveyors var ati ha ta en work.

En uppsnafsad Cecllia undet SLF:d
104 ersiubteum.

snop I  worksiopen om ,,stLdents today
status and vision".  Som ef intedning

valde tag att prata om begreppet the
rne-we gereranon som en grund f6r de
kornmande gnrppd skuss onerna. Dern
som ar obekanta med begreppet kan
googla. Det kommer upp massor,  bade
svenska och utandska art ikar.  crup.
pen clelades sedan in i fyra grupperd:r
tva skul le diskutera siudier,  edarenhe
ter av Bologna. strukturen och de
ut anclsmaj l igheter denna var tankt at t
skapa rn.rn. De tue andra gftrpperna d s
kuterade network ng och softski ls,  hur
vikt iga i r  dessa och hur vat fungerar
studentorgansat ioner och kontakter
med naingsl ivet under studiet iden?

De fyra grupperna eddes av Torsten
Schwrng, Tysk and, Kate Fa r ie, Austra
ien,Eva f,4ar a Urger,Osterr ke och mig
Ceci l ia L nd6n. D skuss onerna b ev

ntensva och nagot av det sorn kom
lram varfOl jande:

I de f lesia lander (av de representera.
de) flnns det nagon forrn av interaktion
melan lokala studentorganisaUoner
och naringslivet, mycketvar erande for
rner dock. En forutsattning fdr att det
ska lungera ar ett existerande studeni.
natverk. Detfinns tva typer av n;hTerkj
utatrktade, aktiva mot andra netverk
e ler passiva som endast har kontkat
inom gruppen. Vad gzi ter Botogna, ar
det inte sa nranga fler studenter sorn
utnyttjar detta idag jarnfdretse rned
innan Bo ogna korn til . [,4en erJarenhe.
ten fran dern savagarta chansen och ge
srg rvagarattde uppleveren otrot ig per-
sonlrg uhTeckling. Ett probtem fdr
manga som stLderar utanfdr Europa ar
svarigheten att onrvandta de
betyg,/poang rnan skaffat sig titt det
europerska systenret,

The me-we generaiion

Oavsett hur manga mojligheter som
skapas av andra se ar det anda upp t  l l
vaqe enskid ndlvid att  gdra n:got av
det. N4an kar duka upp ett jatestort
smdrgesbord av mol igheter nren man
kan aldrig tvinga nagon att aia. Vad vi
nom F G Young Surveyors hoppas pe,

ar att omvard a de passiva nzitverken
t i l lat t  b en delav detgloba a netverket
nom FIG for studenter och young pro.

Ceci|a Linden ar oftt'arande tFtc
You n g Su tveyors Working Crcu p
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Fra mdtbl ickan de kartdagar

-

Under arets Kartdagar i Jank6p ng,
kunde omkrtng 1000 bes{tkare vat ja
nrellan 150 fdredrag och :iven besdka
GlT.mAssan. F6r att stimLrtera atervax.
ten av lngenjdrer hade arrangdren, Kar.
tograf iska S;llskapet, detat ut sUpendi.
er fdr deltagande t ll 24O studenter.

Stadsbyggnadskontoret i JOnkdp ng,
nred .lan Wingstedt spetsen, sta lde
upp med resurser f6r afr fa besdkarna
att kanna slg v:ilkomna. peter
Wasstr6rn fick som ny ordfdrande KS
va komna besiikarna och som avsllt.
ning Jick de hdra pe Renata Chlumska
beratta onr slna aventyr rned karta och

Fdredragen och kurserna var rnanga
och ntressanta.0t ika c S. i i  arnpn ng.
ar, geodata, standardiserrng, hdjd
systern, yrkes och utb|dningsfr:gor,
nya produkter och rneioder rnm stod
p: programrnet.

Pe varoch varannan skarm snurrade
en 3D mode . Det ar tydtigt att 3D
stadsrnodel ler rntresserara t f ler,  b:de

Ett mabilt laserskanningssystem demanstreras. tvan Kan
konna dt crbiekt ioltka vinktar ach vrer.

;ffi
. Det a r b/d ligt att det beh 6vs ett nytt

regelverk inorn fotogrammetri. Det
ganrla uEar fran atdre utrustning och
regelverket har inte hiingt med i

dokumentat ion att  adda ner grats:
www.geoiorum.se./pagel269

H
! l

anvandare och leverantdrer. Utrustning
och rnetoder fdr insam tng av 3D.data
presenierades och aven rnetoder fdr
agr ng octr  alourhaltnrng.

underen sessron hettade dett  I  mel
an kunder och everantorer av fygbi l

c ler.  Representanter sarnlades tr t l
debatt  ang:ende br ist fal t iga everanser.
En av besokarna var.Jan Jonsson fran
Metr ia:

utveck rngen av d gitala karneror,cpS
och NS.

Har { inns hela programmet och

Sveriges Domstolar scjker
Fastighetsrid i hovrdtterna med tjdnstgriringen
fciretriidesvis fdrtagd tilt Svea Hovrdtt

Aftrinh ngm h ;ver.utbrlaling.r6n rpt.isr lbgs{ta oc,r gpd.gld .rnskoper
orrn orea e. Ide rhel  a!  .anrghetsv; ,def i  rg ocn ta.  t ig f  e,  b i tdrr  rg.  Er .d--ernerer av n ar\c ^5nd1rngrr;go, ocf .ysish pla re 

 

rq a. Telterdnde.
Denna och flera Intresanta anst.ltnrngar hir.
$r du pa Sveriqes Domsrotars webbpt.ts

Swnrcns Dousroran

www.domsto l . se
: ; :


