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Det aren av de va n ligaste fragorna jag som foretagare fer nir tetefonen rtnger.Instinktivt svararjag n; istan al l t id "en mtnut,  rnen inte mer' , .Ar jag stressad b rsanrtaten ann; kortare.Jagvi l l for.
stas poangtera att detta nteCa ervara kundert egenskap avforetagare utsatts man fOren a o.
r/g srnarde strom te efonforsa iare sorn vil s:tja a t fran datasupport och ergonomiska hj;tp_
medelt i lkaptalplaceringarochannonser.EttavfatetefonerbludandenjaeJaklsktnappadepa
var en Nlx tjanst fdrfdretag. Nivet det dar registret rnan som privatperson kan registrera s g iom
nran t i /aventyrs inte sklr  e uppskatta att  bt  uppr ngd i t id och otd.Foretagsvariantenvisadesg
dock helt verkn ngstos. Erda bestaende bev ser pa dess exrstens var fakturan.

lnorn Aspectdrarvi  nu vart  stra t i tstacken fdratt  nr nska den harVpen av samtat.  cenom ar
kOpa ett  avAspects Foretagspaket behdvervibara stara digen geng per ar istatetfor,som t idiga.
re,vid f lera ol  ka Ut l fet ten. paketet erbluds iol ika nivaer,  t ;s mer om det pa annan p ats i t idning;n.

Onsdagenderl3:ernajhdl lsAspectsforsta, ' rktga, 'arsmij tesenvibtevenfdreninemedfv-ss.
ka med emmar. Ef t i  statning rned en effekt ivarsrnoiesforhandIng som foreg cts av ett  in ies.
sant fdred rag och en paneldebatt med bra hdjd, samt avrundades med ett tankvart JOredrag om
bist i indspolt  k.

En kortsumrneringavAspectsJorsta ha varvisar pa ettantatuppskattade och vatbesdkta mdten
och seminarier. Var ?adition med frukostmoten Jdrsta torsdagen varje manad var iortsatt nrycket
uppskattad. Exernpelvis var frukostm6tet den 2 apri ',SFF tar tempen pa fastighetsmarknaden,
som ho/ls pa he a atta orter parate t, riktgt vatbesokt. Det var en uppJo jning pa rnotet idecer,i
ber(som s 0g rekord ianiarbesdkare) och sorn refereradest I iDagens Indusiri. crom nteatticke.
medlenrrnar ocksa ar vA komna pe frukostm6tena (nren t  

 

en tite h6ere kostnad)l
Eftersommaren vantar Ba t ic Vatuat ion Conference rVisby den 17 ISsepternberochfrukost.

mdtena aterupptas med ett foredrag pa transaktionstema der 3 september. c orn inte he er atr
notera Varderings- och lantmatardagarna den 14.15 oktober.

Avslutningsvis vrrr jag a styre sefs vugrar dnska dig en kevrig och skiin sorrmar. vi ser frarrl
emot en hande ser k h6st och attv ses ct : l

Har du t id  en minut?

De som inte har  rad e ter  mdj igher  at ianpassa
lokaierna e l ier  kundens dnskema ar l i j rorarna pA

Et iopien -  massregist rer ing av tasr igheter
Amhararegionen iEtopien harde senasie arer  r i jn t
stor upprnarksarnhet tdrsin m assreg stre ring av al
jordbruksmark n I tag kostiad pa miidre an tyra ar.
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Programmet f i t r  V i i rder ings-  och Lantmarer idagarna!

Enklare och b i l t igare med e-r i j rvat tn ing
Regeringen har besturat att nraiia en de egauon som sKa
ieda och samordna arbeiet med att utveckla t baserade
ttansier och osnirgar staten,

Mager erset tn ing f i j r  tedningsr : j t t
' o . s . l - _ a . ' B  e r s a € o  r . o . " r . d € j o " d . d a r o D  r o 8 . - d

Domsto en b lev det  bara n:sra hLrndra appar ersaurng
ror  !pp d ie se av tedningsrat t  fOr optokabe.

Siandardiserade seodata l j i jnster
Va Geodaiaporta en (www.geodara.se) brr det snad mojigt
att soka elter geodata iheta SverCe och ati adda ner ons
kade geodata iran o ita teverantorer.

'14

1 6

1a



Kris p6 hyresmarknaden

"Det f inns inga
omoj  l iga  hus"
Bra kommunikat ioner och moderna,  anpassade lokaler
behdvs for  at t  s l ippa vakanser.  De som inte har rad
el ier  moj l ighet  at t  anpassa lokalerna ef ter  kundens ons-
kemal Ar fdr lorarna,  Detta f ramgick av diskussionerna
under ett frukostmdte, arrangerat av sektionen fcjr fas.
tighetsforva ltn ing.

AV BIRGITTA HANSSON FOTO BARBRO LARSON

\  Ett25.ta ahdrarekom foratt  tvss.
- na pa 'Hyresmarsnacen i siug
gan av en kr is",  Hur stammer dagens
kris med de som uppstod borjan pa
1990.1a et och i samband rned att tT.
bubb an sprack 2002? Svar gavs av en
pane med O ofAgr,Jan Rosergren och
IMikael HagCund. Jan Weidmark var
moderator och uUragare.

O of Agr gav en bakgrund till lastg.
hetskrrsen i990. Hyresreger ngen frjr
kontor upphdrde under 1970.tatet,
inflatonen var lag, det b ev intressant
att k6pa fasUgheter och rnan borjade
sanka kravet p; avkastning. Tl l  stut
hade en delfast igheter negatv avkast
ning och boagen Jick stora probem
med kassaf ddet. IVan sa de och kdpte
fastigheter i sto r omfattn ng.IVlen p dts.
lgt  gick det inte att  sat ja,  utbudet pa
marknaden blev fdr stort. Bolagen kun
de inte betala s na rantor och man sag
iv6 a ternativa vagar. SAnka hyresn ven
for att ha kvar hyresg;ster och d;rmed

intakter, e er ka ky era med vakanser
och inte gdra mycket at r ivan.

1990 sjonk hyrorna basta city-
lagen fran 3000 kr^vn  l under
2000 kr,/kvm. N4arknaden h;rntade sig
och runi seke skiftei var vakansgraden
klart  under 5% i  Stockho m och under
en kort tid bAsta l;gen under l%. Da
kom T.kraschen med nya kraftiga
hyressAnkningar.  Nuvararde hyresn va
har hamtat s g igen, men;r nie kahdg
sonr under de basta aren tid gare rea-
la termer. Nivaerna har nu borjat  s jun.
ka rgen - men vad kommer att harda
och hur mater r l ran denna g obata kr s
loratt klara sg sa bra sorn mol tgt?

V lker uthyrningsstrategi ska I rnan
ha en kr s? Finns det nagot som ar ratt
el  er bast? Nej svarar panelen. Detg; ler
att iitta pa vika hyres&ster rnaf har
eler kan fa. Goda kundreaioner,  ty
hordhet, fexibiltet ar v ktigt. [,4an skatl

Mdn1a tdtetag liq3er nu Bgt ned att
skat'fa sig stb e lakaier, iawaktan pe
att ktisen ska bedata. Bilden frdn
Bafills be1e i Stockholn.

titta pa viken hyresgast som ar rAtt
.iven engs ktiet.lled legre hyra far man
nya hyresgaster som kortsikUgt k arar
den nivan, men som kanske fdrsvinner
nar hyrorna ger upp. Sdk daridr hyres.
gaster som lengsiktgt passar iill de
loka errran har.  lagen som iniearbas.
ta c tylAge sa maste detfinnas bra korn.



mun katoner och okalerna ska vara
anpassn ngsfrara och moderna fbr att
rnan ska kunna hyra ut dag.

Efterlr:Can styrs av frarniidstron i
hyresg,sternas foretag. Uanga ar nu
fijrs kiigare att skaffa fdr stora loka er
ait vaxa i. Under lT.eran skafJade nran
f. j r  rnycket okaleroch de kom sen utpa
andrahandsrnarknaden, vi lket i  s in tur
paverkade hyresnivierna.

T lfal ga rabatter kan vara bra orn
man tror /angsiktigt pe hyresgasten
Men annars ar fdrtroende, service,

t  l lgarg ighei,  kont iruer ga kontakter,
l rematande, anpassning, standard, n.
sia lat oner, luft och ytefiektvitet sa
dant som kunden ar intresserad av.

Langsiktighet och anpassning
Orn en hyresgst har problern, vad gor
nran da? Titta pd varle hyresgstfdrsig.
A r d e t l o n t a t t h l a p a t i  e l l e r k o m r n e r d e
Anda att forsv nna som hyresgaster?
Fast gh eisbo lagen hyr Lt t I kunderman
tror l:ngsiktigt pA och hyresgaster hyr
av b0lagsom hargott  renomm6. Hyres

gaster idag har rnycket stdrre kunska.
per och :ir battre pa att ta t ivara s na
Intressen och l6rhandla frarn bra ds
n ngar.

Det f inns jnga "omdj lga" hLs el ler
agen. Iv lan kan al l t id hi t ta maj l igheter
och anpassa husen,

Vissa agen zirdock sv:rare an andra.
Kommun kat iofer och moderna, an.
passade oka er behavs,

De sorn inte harred eler rndj l igheiai t
anpassa loka erna ef ier kundenscjnske.
mzi ar idrorarna.



Etiopien -
massregistrering
av fastigheter
Land Administrat ion dr ett  hett  omrade inom bistendet.  Amhararegionen i  Et iopien
har de senaste aren ront stor uppmdrksamhet fdr s in massregistrenng av al l  jord.
bruksmark t i l l  l ig kostnad pa mindre an Iyra er.  Konfr ikter forekommer, men I  stort
sett  har registrer ingen fdtt  en stor uppslutning bland bdnderna.

Sidaf nanslerat b stand, med
tekniskt stdd genorn ORGUT

ConsulUng AB, har i hijg grad bidragit
t i l l  denna f  ramgang. B standet anvands
ti I kompeters. och kapacitetsuppbygg.
nad av den regionata rnynd gheten och
dess d strikts. och tokalkontor.

Et op en arintebara kaffetsutan aven
a/la ickeafrikanska fotks genetiska vag.
ga ett  av vardens : tdsta r iker med
anna/er fr6n egyptisk forntid. Det krist
nades redan pa 300.tatet och ar det
enda landet Afr ika som ejkolon serats
och har frodas en mycket stott och

Landskapet Ar bergigt och s6ndersku.
re! av djupa ravtner.  I  norr utbreder sig
hogp aten Semien pa 3500 4500 mdh.
I\llsstonarer och aventyrare lockades Utl
Et iopien redan pa ia00.tatet;  pa 1930
ta etsande viJlera redg vare t  i tkejsaren
Haie Selassie och efterandra var clskr i
get hlalpte v till att med cLrstaf von
Rosen i spetsen bygga upp EUopiens
llygvapen och civila fyg. Det svenska
skorbyggnadsprograrnrnet Esbu sorn
staaade redan pa 1950 taet,  ar dock
oer som dagens utbt idade et iopier med
en overmattan gt;dje och tacksanrhet
frAmst fiirknippar med Sverge. Snart
sagt varenda V;tutbi tdad eUoprer har
gattien svenskbyggd skola. Dessa upp-
ldrdesaveral l t  och pa de rnestavlagsna

BynAbt i Anbo l\,ltesk kantto erat att rcgistrerjngen at riktig.

p atserj de f esta star fortfarande kvar,
bland annat I  v:r t  pi totomrade Adtsena
Gul i t .

N4ed 80 rn ljofer irnevenare ar Etio
pien ettavdefo kr kaste anderna Afr i
ka och befolknlngsokningen er darne
rande. Nar 90 % av befotkningen Ar
beroende av jordbruk bl i r  lordhungern
enorrn och idess sp:rr fOt jer en jordfdr
stdrlng av g gantiska proportiof er. Den
bard ga jordef spotas ner N|en och

iyler iger Assuandammen. EJter
rnanga fruktlosa tdrsak att bekampa
denra land degradat ion !ppkom id6n
ait Ce bonderna evig brukanderAtt ti 
s n mark. Bondernas rai t t  t i l  marken
hade bl iv t  al l t  k lenare under modernis
men . fdrst med Jeoda a storiordbruk,
sedan komrnuntst ska kolchoser och
darefter siaindiga tvangsskiften Bon
derna saknade het enket i  inci tament
aftvarda den l i  a mark de brLrkade.



Evig brukanatt

Ar 2OO0 t lkom en ny rnarklagstiftning
som nforde ev g brukarratt komb nerat
med egalisering och registrering av al
mark pa landsbygder.  Sarnt idigt  inrat
tades en rnynd ghet fdr att genoml6ra
detta iAmhara regionen -Eplaua Envi.
ronmenta Protecton Land Use and
Adnrinistraiior Authority. (Amhara ar
en av tio regioner som utgdr den fede-
ra a staten Etiopien).

Hur bygger rnan de upp en lantmate.
riorganisation iett land sorr saknarerfa.
renhet av lantrnateri? Strateg n var
redan fran borjan nrycket tydlg: omfat
tande utbidnng pa ala nivaer inorn
ekonomi, jurd koch tekn k, nfdrskaffan.
de avavancerad m;tutrustningoch bl lar
och ut ifa i och bdrla- "step by step ard
learning by doirg".  Tv: p lotomraden
etab erades och erfarenheierna darifran
lade grunden tjl ett land administration
system fdr andsbygden. Processen nte.
grerar fastghetsbildn ng, fegistrer nC,
inskrlvning, ntrang och ersah ng,
ts sk planer ng och vard av naturresur
ser.Verksamheten ardecentra iserad til
130 distriktskontor.

For att angslktigt bygga upp mer
avancerat kunnande har atta tjanstrnijn
varje ar de iagit i nraster utb ldning pa
Kunglga Tekniska Flogskoar (KTFI) i
Stockhohn land administraiion. Exa.
mensarbetena har utforis byar och
d strikt Etiopier och skapaten gedigen
kunskapsbas som t i l lsammans med
teorin utglortgrunden for vid a reutveck.
ing och utbi ldn ng av persona pa
distr ik is och loka kontor.Dessa haris in
t l rr  utbi ldat de loka a bonder sonr ingatt

var je bys landkommitt6 -  and admi
nistration committe.

Konrrikttylld uppgift

Lagen har gvi t  huvudansvaret fdr reg -
streringen (en forrn av,ganderattsuf
redn n$ til en andkomnr tte sorn va js
b and bonderna i varje by. Tjansteman
fren Ep auas lokalkontor har svarat for
utbi ldning, rAdgivn ng och ni t ia l  rned.
verkan, medan datainsamlandet ti
stdrsta de en skoft pa lrivilig bass av
de vada landkommitt6rna. Trots att
derna regstrerng innebar en mycket
grannlaga och konflktfylld uppgift (en
komrn tt6ordl6rande ivar p lotbyf cks n
oxe dddad en natt), sa har den rdrt en

* .

Aventningav data frAn rcgtstetba.ker till lslaTigtst,Iesfaye och Buttakan i Kola Diba

enastaende uppslutning av bdnderna.
Varje bnr kare av mark ansOker om regi
strering. Deras inlarnrade data sam
manst; ls och debatteras sedan och
grarskas vid ofJentlCa rndten. Resu ta
tet reglstreras pa Epauas okalkontor i
fasUghetsbocker, v ka s gneras av kom
mitteordfijranden och Eplauas lokale
chef. D;refter utfardas "lagfartsbev s" i
form av grdna backer paminnande orn
etiopiska bankbocker, far ait tydlggora

dess beb/dese. Boken nnehaller foto.
graf avbrukn ngsrzitts nnehavarna,van.
l igen hustru och man, beskrvn ng av
deras ol ka skiften samt {orhallningsrei.
ger orn att marken ska skdtas. Att aven
kvrnnans ratt reg streras har mrjttstarkt
rnoHand pa manga p atser, men har
trots det gen omfdrts och nu fatt en stark
uppsutning och stor uppskattning -  i
synnerhet av kv nnorna naturlgtv s.

Den fdrsta registreringen som nu



Ny mark-
lagsti f tning
avslutats har skett  utan kar i laggring.
Den geograf ska referens sorn finns
utgors av namnen pe fyra angransande
grarnar t i l  det beskr ivna skftet  samt
namnet pa ski f tet  el ler naromradei.
Sk f tets nrarkanvandning och bardig
het reg streras ocksa. Skiftena ar van
gtvis ganska srn:, medelta runt 2000

kvm. Area er uppskattas genom den
lokala enheten tirnad sorn represente.
rar den yta ett  par oxar kan ploja pa en
dag, v ket motsvarar crka en kvarts

Samtd gt rned r.assregrstrer ngen
sorn kal las prmary cert i f icat ior har
Epaua ocksa p:borjat  en secondary
cert i f icat ion dA markomradera rnats n
rned moderna metoder.  Beroende pa
: indarnalet anvands handcPS, RTK
GPS och satel  tbi lder.  Hit t  l ls har kart .
laggn ng genomforts vAra p otornra.
clen, i  s.k.  nvestrnent omraden och i
omfattande omarronder ngar.  Det har
v sat sig att bdnderna uppskattar och
fdrstar kartorna och Lrpprll:tningen har
nastar e rninerat de t  dsodande mark
konf I  kterna nrel  an banderna.

Datorisering av registren
Att datorsera registreringen var ett
tidigt rjnskemal frin Ep aua. lvled stan
dardprogramvaror har vi  t i  sammans
med Eplauas experter utveck at ett
nlormat on System for Land Adm rist.
rai on ( SLA), sonr nurnera ar infort 33
av 130 distr lk i .  Det b drar mycket hog
grad t I att forenkla regstrering och
uppdater ing samt t i  forbaitr ing av
datakva iten och *kersta andet av
datat. En stor forde ;r ocksa att nfor.
rnatronen genorn utskr i f ter bt i r  at i i l
gangl ig var je by. De border som fr t tde
rya datautskrf terna har ut i ryckt sn
stora tilfredssta e se och sagt "att nu
kan vibor la l i ta paattregeringen menar
al lvar med den nya andpo t  ken for nu
harvisamna nformatior som de har i

Eltersorn antri;teri ar en helt ny
idreteelse iEtrop en f nns ett stoft behov
att  skapa uibi ldningar fdr at  pa leng
s kt trygga behovet av kLnn C personal.

D:d. j r  har en fyra: ig antmater iutbi ld
n ng etabierats pa Bahar Dars univers
tet med hla p av KTH och de oka a uni.
versitets :irare sonr ocksa genomgAtt
mastersutbj ldn rger pe KTH Den har
fu utvecklats t I ett eget projekt ried
separat Sida sibd -  Establ ishnrentofthe
lnsttute of Land Admin strat/on. Den
fdrsta kul len studenter kommer ut nas.
ta sommar. I projektet ingar ocksa en
0mfattafde distansutbidnrng av ett
rrun'lrata tj.inst€rnan fr:n Ep aua och

6kad invesler ing iden brukade marken
Detl inns dagf era stud ersom v saratt
de et iopiska bofderna fu, som en direkt
io ld av den tryggade bes tiningsraitten,
okar sina investerngar i  markfdrbatt .
nng sas0nr terassering, t r ;dplanter ing,
tordforbattrlng och bevattning. Detta
har en gt dem sja va redan lett ti hog
re avkastn fg Dartill har feg strerlngen

b clragit ti att starka bandernas sjav.
kansla och egent lit, samt att Ullvarata
kvrnnors och rnindre starka ndividers

Konsu ter inom agstiftning, vardering,
systemutveckl ng, matning rned mera ar
engagera.le i projektet. F era exarnens
arbeten har utfdrts av svenska studen.
ter. Deta sid ga och breda svenska lanf
mater ikunnardet ar mycket konkurren
skraft  gt  och jag uppmanarala antma
tare att  la chansen t l l  b lstandsarbete.
Det ar va digtst i rnulerande och ber kan
de profess one t ,  soc a t ,ku ture t , lntel
ektue lt och ofta aven ekonomlskt.

Lats Paln ar lantmitate, stationerad
sedan fyta et t notra Etiapien ircgian.
huvudstaden Bahar Dar
paln.lars@Cnail.cam.
Hemsi.la www.arEut.se



Fiirsta 6rsmiitet i SFF-sektionen

Sektiof en Fdr Fastighetsvardering har
ufder manga Argenomfort  s ina arsmo
ten i  mal,  sa avef ar dock med den
sk l lnaden att  v l  nun er ar en sekUon
nomASPECT.Detharb a. nnebur tat t
det nte angre f inns negon S;rskld
rnedlemsavgft  fdr personer som vi
vara med i sektiofen Detta ga er frtr
ovrgt a a sekUoner inorn ASpECT.
Daremot kvarshrden serv ceavgift sorn
vara auktor iserade varderare ska er: ig.
ga, iksom fdrs;kr ingskostnaderna. En
annan ski l  nad ar att  v id ASPECT:s ars-
mote v, ls styrelserna de o jka seki  o

Pa SFF:s :rrsmote rectovisades dock
dei l6rslae t  I  SFFrs siyre se, som var
egen valberedn ng tagit frarn. Forstaget
nnebarornva avden t id gare sb/re sen,

dock med det urdaniaget att patrik
Texel avbolt orrrval. / hans sta le som
ordinare edamot forstogs Utf  Wetze,
t digare supp eant. DetJorslaet  

 

sb/re
se sorn fdres ogs btevocks:rCodkant pa
ASPECT:sarsrnote.

Arsmatet igde iAr rum iVasakronans
okaler.  FredrikWirdenl!s,Vasakronaf s

VD berattade inledfingsv s om fdreta
gets verr(samhet och det omfattande
arbete sorn blevaktLe tefterAP fastig.
heters kop av Vasakronan. Vidare redo.
visade Wirdenius hLrr botaeens olka
lastghetslnnehav s nseme an korn.

pleiterade varandra pa eti bra sdtt V s-
sa fasiigheter hade dock over atits t tl
N am.

40
t\"4ats Andersson, Umea,5 jul
Ulr ika Lindrnark, osterskar,  9 jul i
Asa Cademar Ni sson, N4dlndal,  15lul i

50
Per Hampus. Enebyberg,4 j t r  l i
Roland fvla mbjer,  Kungs;ngen, 10 jul i
Arne Ni lsson, NykopinC, 1O lLl
Chr ster Flenr ksson, Stockholm,
1 8 j u i
Eva Skol lerfel t ,  Bromnra,29 jul i

60
Efter paus redov sade Peter Lj !nC hur

SFF:s ro I  ASPECT korirner at paverka
oss,och viken man det edert i t  at tdet
f inns an edning t i l  v ssa fdr;ndrtngar i
var verksamhet.  Det kan si  Lnda vara
motverat at t  se over vi  ka rnalsattnine.
ar sori SFF ska ha frarn edes. Ar de
nuvaran' le maen al t lamft aktue a
el ler behover v se dvervar verksamhet?
Frdgor son styrelsen defn tvt  maste
overvaga. Fl !r  ska v kunna marknads
Tara var a!ktorisaton s:r att den b I
kand och afnu rner accepterad? Far att
fa hl : i  p med denfragan harvi l ; t tBur
son och lvlarste er ta fram en kommu
n kat on sstrateg . De vikiigaste faj rs aget
t l l  At$rder presenterades. Nu ga er
det frjr styrelsen att genomfdra dern.

Avslutningsv s d skuterades sa vad
RCS ntrade p:r  marknaden kornmer
at i fa fdr konsekvenser.  Hote ermOjlg.
het lor sverska varderare var fr :gan?
Denfa fraeestal lning belysies av Jan
Wejdmark och Erlk Persson. N:rgot k lart
svar amnades inte men det var en
utmarkt bor ian p: en v kt  g framt da
rraga av stor betydelse fdrvara vardera.

Tommie Sterntorp, V ker,2 jul i
Anders Larsson, Mlarsta,2 jul i
Lennart  Lerrnan, Strdmstad, 10 ju j

70
Lennart  Fr fnmar, Hagersten, I  ju l i
Chr stoffer Sy wan, Esk stuna,2j l r l i

80
GLrnnar Brobere, lv lo ndal,  16lu

tVats Ardersson. NAI Svefa, Unrea
\4att ias Ldnn, Lantmater et,  V helmtna
V kior Kal in,CB R chard E isAB,Stock.

Lel l  Norel  ,  Lantmateret,  cavle
Afders Soderman, F rrna G Sass stans,
Spanga

Teknologer
Nakan Andersson, KTH



Tavla om FlGs kongresspris
nternai ionela animatarfederatonen

(FlG) och Austral iens af t r i ; tarorgan
sat on har bes Ltai att dela ut eit kon
gresspr s fdr unga antmatare vid F G.
konferensen Sydney 11.16 apr l20iO.
Prissurnr.an :r  1 500 eufo, p us fr  i t
del iagande och boende lnder hea
konTerensen samtresat och fraf  Syd.
ney. T:ivlande far vara hagst 35 ar och

masie vara med em nagon av Ftcs
med emsorgan sat oner.  Papers miste
amnas n via den tav andes med erns-
organrsat on, som skckar b dragen
vidare t  I  FIG senast den 30 noverrber
2009. V nnaren komrl ler at t  b inbju.
den t i  konferensen av Flcs presdent
0ch pres i lenien fdrAustra enslantma

Priset 6ver amnas u nder
oppn ngsceremonrn,
G: n pa hernsidan
www.rC2010.com och

F G and the Vletnam Assoclation of
Geodesy, Cartography and Remote
Sensing.
Web site: www.fig.neYvietnam

Frukostmote nred sektionen fdr [/]ii6.
rat i  och mi l joekonomi.Ake Ekwa l

3 december
Frukostmdte med sekt ionen for Teknik
och Kartor. IVlar e AdoiJsson

20ro

ASPECTS !tbildn ngsvecka, se hemsi.

11.16 Apri l
FIG kongress Sydney,Austra en
Lars Rubensson samordnar en resa
rned extra inneha L
Se v/wwjg20Lo.com for mer nfo.
Fina nv tat ion Brochure, cal  lor

P ease cl ick here to view the Flc 2010
F nal Invi tat  on and Cal l for Papers
Brochure.
http:,/www.f 920 1o.co rn /pd|/F G2OIO
F nal_ nvtaton and Calfor_Papers

14-16 apri l
Kartdagar i . . lonkoprng

5-7 august i
Nord sk La n trn Akrekon gress, Aa borg,
Danmark. Passa pa t  l lAl letatt  skapa
nya nordiska kontakter och fr;scha
upp dom gam a genom att  de ta den
Nordiska Lantnr.]tarkongressen, den
aterkommer bara vart 4:e ar.
Oppningsceremon ar den 5 august i  k l .
09.00. Si ig Enemark, Flc president ar

Detfack ga programrnet har4 o ka
sess oner med minst en faredragsha .
arefr :n vartoch ett  av de nord ska

. Geograf sk age ar rng:ngen t  ld igta
forvaltn ng rned b .a.  Ulf  Sandgren,
.  K matutman ngen r ied b a. Thomas
Ny und
. Radgivarrol len rned b .a.  Lars Jansson
och lngegerd Hedmark
. Detd gi ta a databasbyggeriet  med
Vlart I Andr6e
De soc a a akt ivteterna artrad tonel la
rlled siadens mottagnlng, nv tatlon ti
lantmatarhenr och en festm ddag rned

Kongresspr sutde ning
Arrn; d g genom aft  ga n pa her.si .

httpi,/pub c.id a.d l.,/dd /n 09,/samletpr
ograrn,htm e erfaxae errng Reg
strer inger bl iver h:ndteret aJ:
V srtAaiborg Convent on, Osieragade 8,
DK 9000 Aalborg, Tf:+459931752A
Faxi+45 9931 7519

Koftakt: Henr ette Bugge [4ortensen
E.mai l :  hbrn@aa borgdk
SE.nummeri  17677349
V sesval Aa borg.
Svante Asterrno. Nord sk on-ibuclsrnan

3 september
Frukostmoie med Sekt onen far J nan
s er f  goch transakt ioner

16-17 s€pt€mber

www.bus nessarefa.nr l

17-18 september
Balt ic Va uat on Conference
V sby, ASPECT vard era rsekt on
Program pa hems dan www.aspect.se

l  oktober
FrLrkostm0te sekt ionen fdrfastghets
r:tt och rattsekonomi och SVR:s fast g
lrets. och byggr'tveckl ngsgrupp. Blbrn
Hedlund och Svef Er k De sen Ls.

14-15 oktober
Varderings och lantmater dagarna.

19.22 October

7ih F G Regional Conference. Spat a
Data Serving Peop e. Survey ng & N,lap
p ng for Land Adm n strat on and Envi
ronment Vlanage.ient. Organ sed by



Aspects 6rsmiite den 13 maj
Deiformella arsrnbtet Aspects fdrsta .
bleven uppsluppent ls ia n ng.Fr;mst
far att arsrniitets ordforande Ake Ekva i
sv ngade klubben med person ig sUl
och publ ikkontakt.  Erk Stark 94 ar,
motets aldste deLtagare, b drog ocksa
t lstarnningen rned kloka rad och eda
renheter.Aspect kan nu eva v dare som
en Toren ng som bygger pa en gedigen

efund skapad av SFF, SLF och IREP
Anta et med emmar ar redan storre;n
sumTran av de sarnmansagna fore.
n ngarnal f/otet konstaterade attdet ar
rl]ycket viktiet att utveck a kontakterfa
med de reg ona a Lantmbtarfdren ngar.
na ettarbete sorn redan pabdrjats.

En punkt pa programrnet var rnark-
nadshyror och byggande av hyresratier.
Ett  aktuelt  amne rned kandisar fran
branschen. Paderna representerades
av Hyresgasfidren ngens Barbro Eng
man och Fast Ahetsagarnas VD Per Ake
Er ksson. Pel e Blorklund. VD lar Svens

ka bostader represerterade al mannyt
tan. Prof.  Nans Lfd fran KTH svarade
forforskn ngoch uppdrag sorn utfdrts
samband med siai  ga utredningar
[4oderator var Wi y Wredenmark fren
tdn ngen Fastghetsvardef .  Det ar ing
en overdr i t  ai i  saga, att  detvar en vl ig
debatt  med f lera kardgganden om
mdj gheterna att bygga hyresratter.
Hans Lind manade parterna att  vara
noga med iermlnologin, annars Zrr det
lat t  at t  nran pratar f0rbi  varandra.

Fdr att;ven pa ersrnotet lyfta frarn
den internat one a verksamheten hade
vi en ta are fr :n Sida. Ulf  Ka st g.  Han
fork arade enkelt och konkret vad rege
ringens po i t ikfargobalLrtbidn ng kan
nneb;ra fdr Aspecis med emriar som

lobbar med t iansteexport .
Sist  rnen f te nr nst et t  varmt tackt

N arn som sponsrade r.otet med okal
och lortar ng pa hote Brger. lar.

An.lerc Abery!

r  Inansre f lngen
av ASPECT
Aspect har h t t  l lsf  nansierat den ldpande
verksamheten genom rnedlernsavgitter
och averskottf ran vissverksamhet, f ramst
fran de arlea Varderjngs och LantmS.
ter dagarna. For speciel a arrangemang
harv gAtt ut och bettforetag med anknyt.
nnC t i IASPECT om sarskida bldrae.
b and harv fAtt  propaer om attv borde

ta ettsam atgrepp och nte kornma gang
pa gang med dnskernal om bidrag. Bud
skapet har varl T:ink leenom behoven
och foresa ett upplagg som tacker
ASPECT:s behov och sorn foretagen kan
tycka attde kan ha nyita av.

hedersledamot iAspect
Svante Astermo:

Organ sationskomrnitten f0r Flc WW
2008 samt styre sen for SLF har ut
n:imnt Svante Asterrno ti heders eda

Svante Astermo harsedan 2002 vart
ordfdrande i Sverges Lantmatarefare.
ni fg,  SLF. Han har pe et fort j ;nstful i
satt  idrt  ut  lantrnaiarnas och SLF:s
ntressen bade nat ionel l t  och ntema.

i  onel l t  och fdres es nu bl  heders eda.

l- lans mycket uppskattade rternat o
nela arbete v I  v sarski l i  y l ta fram
bade vad galer lantrnatarforen ngens
nordiska samarbete samt nom den
internaiionella Lantmatarfederationen
( fternaiiofal Federat on of Surveyors)
F G, och Samarbetskommit i6n for
Europe ska lantrn; iare (Com t6 de Lia.
son des Geometres Experts Europe.

och mycket yckade och uppskattade
ntemat one la lantmatarkonferensen

Stockho m farra arei, Flc WW 200a.
sarnt idigt  nred SLF 100.:rsjubi leum.

Svante lrar ett stort engagemaig fdr
de ufga lantmatarnas l tveck ine och
arbetet nred b and annatSLF:s mentor
progranr fbr teknologer

De senaste aren har Svante ocksa
halt  en stor och v kt  g del i  det ntens va
arbetet med sammafslagn ngef av
v:ra fdren nCar i  ASPECT.

Detta som h.r har r ;mnts ar ett
axplockav a tarbete som Svante ! t fort
for foreningen och han har n! nte he
er amnai arbetet rned fdrer ingen he t ,
utaf ar kvaroch st6ttarfdren ngen o
ka sarnmanhang bl .a redakt onsrad

Hoppas att  han a drg s utar hel t .  da
marga krafter behovs.

En arbeisgrupp nom siyrelsen hard;r
for fbtt i uppdrag att ta frarn fors ag pa ett
pa r id retagspaket. Dessa paket inneha er
o ka produkter, som fria patser pa VL
dagarna, ASPECT:s kurser under utbid
ningsdagarna sarnt pa varafnrkostmdten.
F6retagen fAr slna ogotyper exponerade
pir  v ir  hemsida, v:r  rnairkel  samt i
ASPECT s manadst idning. Dar far man
Aven nfora rekryter ngsannonseT Tred

Det rnest exklusiva foretagspaketet
kostar natur l igtvs mest och ger fest
erbludanden. ett  n:eot b l ieare paket
erbluder vi nagot farre fria platser pe
ASPECTTS arrangemang De foretag som
fbrvaryar den hartypen av foretagspaket
exporeras pe var hemsida, I  matr ike r
och t idf ingen. Slut gen erbjuder vi
rn ndre foretag et nagot enk are upp agg
men andasa nkessant,  sa attal la fdretag
kan ha ftresse av att vara ned. Nyttan
f6r foretagen ar natur igtvis beroende
av v ken utstrackning man utryttjar
ASPECT:s erbjudander.

Pr set16r vara fdretagspaket motsvaras
inte helt av det som faretagen erbjLrds i
tlarster. Det avrga vardet ar goodw ll
genom sponsring av lOreningen, son
visar att  man stodjer var verksamhet och
anser den ange agen och nyi igl

Vi hoppas att svaret pe fragan rubri
ken arja bade for ASPECT och dess rned
emmarl  Du som undrar over n:got ar

va komrnen att  hi j ra av dlg.ens),CLGE.
Svante har pa ett utmarkt sait leit

arbetet r.ed ati genomfbra den stora
For styrelsen Marie Bu.ht,

Ak e Ekw a I t, Je n s J a h an ssan
Iatia Ullvatsan As und



DAG 1

08:30 Registreringoch kaife

09:30 Valkomslanlitrande
Peier Wagstrdm, ordforande, ASPECT

09:40 ValdigtgArnahitghastighetstag
Nl nooAkhtafzand, genera d rektor, Banvefker

10:15 KTH 2009 och de narmastear€n
nriktn ng pa och iijr!t*itn ngarforden tekn ska
utb idningen Sver geoch n iernatone t
Peter G!dmundson fektor. KTH

10:45 Formiddagsfika

11r15 B;sta examensarbete 2008

11:25 Den svenska ekonomin och dess utveckling
N{art n En !nd Hande sbanken Capita Markets

12:OO L!nch

Patallella sessianet:
13r30 1A lvliliijskador och miliiirisker

l\.l liofragorna kan pavefka en lasighetsvarde h.jgst
patagleu

18 Agar lagenheter ,  n edare:  Bjorn Hedlund,J[4
Propositonen ar kiincloclr R ksdagen harfaiiat bes ut
om regerfa om agar lageiheter .
[/]en hur ser Lantmateriets ti lampn ngsfijreskrifter !t
forat t  nrera ideta l fy la  igen de ha igheter  som kan f  n
nas ipropost ionen?Viken i jkad k ar l ret l : rv  in lor  de
kommande iarra i in  ngarna?
L nda Sabe , antmaiare. Lantmateriet, Gavle
lC Miljonprosrammet
Hur nr  l jonprogrammei kan Lr ivecklas t i la t t  b  angsk-
t gt tryggt och fA okatanseende och status
fast ghetsagare i samverkan pa Jarva

Goran T berg vd, Fastighetsagarna iJarva
1D Ny skogsno rm . 1950 ; rs skogsnorm gAr igraven
Efter iera drsarbete I  nns n!  en f : rd g norm som ersaf
ter  den id igare ga lande.

14:15 Benstrackare

Patallella sessianet:
14r30 2A Fastighetsbolagens vijrderingar

llur ska iasi gheisvardet redov sas(en igi IFRS) iett
bolags Arsredovlsning? H!r !ppfyl er en auktor serad

ngemar Rifdsiig, Ernsi & YoLrng Rea Estat€
28 Aga rhgenheter (forts)

Hur kom m -"r agarlag€n heterna att iaxeras och
Vad b lr skiliadefna attlamfdra nred en bostads.
rattslagenhei?
Agar agenheten som sakerhetf0r kred t
Chanot te Hel  n,  last ighetsana yUk€r,Swedbank

2c Miljonprosrammet (forts)

Fdrs lagt  I  garaf t  program fdr  Lrppf t rs tn ngs:n t i l
stadsde ar med uibreit t]ianfbrskap.

m llon progra m mets fd rnyelse, mijasatsn ngar och ha I.
bara siader.
LarsAre l, !tredare Statens bostadskreditnamnd, BKN
2D Hur ska o lov l igawerkningav t rAd pA annanstomt
markvarderas?

Genomgang av et t  prakt  skt  la  l l ran Tynn ngo darvarde
rarna konr  t  I  heto ka upplat tn ine

15:15 Efternr cldagsl ka

Patallella sesslanet:
15:45 3A Riittslall inom varderingsomEdet

Vveca Dah n,  ac lvokat ,  LandahlOhman advokaibyrA
Ro I S m6n, av SFF auktfasi ghetsvardefare, Forum Fas
t  ghetsekonom

3B Agarlagenhet€r (forts)

Tva p anerade proiektlor agarlaeenheier redovisas. I
Rosengard VlaLmo avses ett bel ntlCtkontorshus Kine
siska lv luren a i ibyggasomt i l  argar lag€nheter .  l  B jdrnrke
avses trlt dsbosftder byggas m ti iskidbacken.
R ckard Helemar,  Lantmatare NA Svefa
3c M iljonprogra mmet (forts)

Afi.iren Gardsten uia nfijr Goieborg harfornyelsenvart
onsam? Renover nCav mi  jonproeramsomraden kan
vara en rar u st id reiagse konom skt mef en vinstsam-
ha sekonorns kt Hur kommer det s g? Redov sn ng och
diskuss on kr ng investeringsproleki€t cardsten.
Hans L nd,  professor ,  KTH
3D K-miirkt?
N a r b i r e n  b y g g f a c l k  m a r k t , h u r g a r d e t i l  o c h v a d i n n e -
bardet  prakt  ken?

16:30 Sl ! t ,  das 1

18:00 Sludiebesdk

19:15 Middag!Operatef tassen

DAG 2

Oa:15 Registreringav nyti lkomna deltagarefastghetsv,rderare dessa krav? Fur granskar rev sorn



Pafale//a sessionef
08:45 4A Fastighetsmarknaden idag

48 Projektet Stockho lms Strttm kan se 5000 nya
bostAder - och sakrare stritm!

6C Kosterhavets Nationa lparkuta nfijr Strbmstad -

var forsta marina nationalpark (invisninsOg-09-09)
'  nai ionalparksbidninaoch kommuna p aner ing i

. ny model for oka lilrvaltn ng
'ftjrvaru och ln osen av mark, lantmiiter forratuing
varder ingav mark och vai ien som ngAr inaUonal

6D Infrastrukturp rojekt - varfiir itverskrid s ofta bud-
gelen?

nTrasirukiurproteki varforoverskrdsofia budgei?
nternaiione lorskn ngv saratt9 av I0 siijrre infra.
stru kiu rprolekt bverskrid er sin kostf ad s budgei m ed

cenomsn t i  ca 30%.
6E "Land and RealEstate Regist ra l ion"  iK i rg iz is tan
Uppbyggnad av system ldr fast eh€tsbi dning och
reg st rer ing.  Pro jekte i , f  nans eratav SlDAoch Var lds
banken,;r utsettsom ettavde bAsia uiveck ngspro

iekte i  avVardsbafken.

11:45 Lunch

Patallella sessianer:
13r15 74 Kalky ler ingoch kostnader

ocrr  metoder far  kostnadsbeddmning
7B Nu ar fiirfattn ingsarkiven ferdigskannade!
7C Betlyftet citta Kanal- E22 vid St derki,ping
Samf nans erat  nf rast r !k turpro lek idAr b: tarna pa
G o ' d t . t "  t . .  "  o . e  d - r  . a 6 J . o o a  a g a r
Exploateringsprocessen och ekonomrska nyitor
7D Hur hardetgat t  med Eu-st t iden?
Har clessa gyinat e ler m ssgynnat svensktlordbruk?
H!r  lange f  nns de kvar? Har pr  sb ldn ngen p i  aker .
och beiesmark paverkats?

14:OO Elierm ddagsiika

14:30 Kr is  nu och da
SverCe genomgAff0f t  l fa  le ten l inanskr  soch :g.
konl!nkt!r V lka larclomar kan dras fran lasiig
hetskf ise i  pd 90 ta e i?Vika asningar fafnsdA?
F! igerar  de aven pa den h i i f  kr isen?

15:00 Viceordt6randeiASPECTharordel
AndersAbers

15:10 snacka car ju. . .
V m:ste a a medde a oss, l re la t  dei lAn edningarna
arota iga.  HLr pak€terar '  v i  vara budskap? B l rv  l i i f
stddda? Thomas rel ekterar aver dagens komm!n ka
, o , . k " r . L d - , . - r b . c  -  

o . d  o r a a . . o .  6 c | . < o .

teaterchef och kom ker

Vlarkfar aggn ing av stam natei, sa mf nanser ng Svenska
KraftnaYkornm!nerna, markvafderlng, edningsr.itt m m
4c Senaste nytt fran regeringskansliet
Lantmat€r  nsp re,  nr  l lb  och k lmatproposi tonen,v nc i
kratt, strandskydd, PBL, main ngsl!ngdre sen m m.
Ny hyresag,andr i iear  expropr iat ionslagen,  aglar tskap.
n ngar,dkademoj  igheier i l  last ig l retsbestamn ngnr m.
4D Samsyn Hyllie
Hyl ie  ar  e i tv  k t ig t ! iveck ingsomrade l lv la  md.  e i isamar
beisprojektfor att utveckla och rnarknadsfora omredet
de iar j !s t  n !  18 byssherrar .
4E Youngsurueyors" - nyt natverk inom Flc lOr unga

v l t .  ; 8 o r " r b " r d r . r  r F o  , t o r  
- G . r o  

9 1 6 . . 6 1  s  o r  6 r

2010? Fors lagt  I  aktvteter  iSver igefdr  et tdkat  i ter ia
t  one l tengag€mzng

Patatlella sesstonet:
10:OO 5A FOrandringaravseende fastighetsskatt/avgifl och

taxer ing
5B Akuella ratsfall inom fastighetsdtten
5C Den "nya" plan- och bygglagen (PB_,
5D Utveckling i Oresu ndsregionen
Oresuids ns i tute is  ro l  nom regoien sonr  et tsanrar
betsorgan rarsvenska oclr danska iniressen.
P " d o . r s ' n g " . F  o "  " ,  u . l c  . d g o ' r ' o ,  - B r o  -  " .
sarskid beiyde se lor fasi ghetsnr arkn aden Kopenhamn,
Nla md oclr He s ngborg
5E Vad arv ik t ig t  f i t rkommande medarbetare?
Karr iarBarometern ar  en dterkommande ! f  dersdkf  ing
om karr iar ,  arb€ts lvoch f rami  d som syf tar t i  a t ih latpa
arbetsgivare att forsta och kornm!nlcera med poient e
irami da arbetskralt. Unders6kn ngen ger en b ld av h!r
de unga yrkesverksamnra akaclemikerna ser pa o ika
arbetsgivare och s n egen lramtid

09:30 Fdrm ddagsi ka

Patailella sessiDnet:
11rOO 5A Varderarens roll mtr

Om aukior  saton.  cer t  I  er  ng m rn
ASPECT
68 Enskilda vagar i framtiden
Rege verk, ny vagorgan sation for batire k!rdnytta,
! tveck ngsprojekt  m m. Koisekvenser idr  vagh: lare
fast ghebagare och konrm!ner.



Enklare och bi l l igare
med e-fd rvaltn ing
Det dvergr ipande m6let  med reger ingens handl ingsplan fdr  e. forval tn ing ar  "56 enkel t
som mdj l igt  fdr  sa manga som mcj j l ig t" .  E. forval tn ingen ska ocksA bidra t i l l  a t t  minska
fdretagens ad m in istrativa kostnader.

AV TORBJ0RN CEDERHOL[ ,1

2009 att inratia en delegation sorn ska
leda och sarnordna arbetet med att
utoecka i fbaserade t janster och las
ningar istaten. Delegat ionen bestar av
mynd ghetscheferna f ran de starsta och
it  i r tensvaste mynd gheterna, d;r .
b and Lantmziteriets generald rektdr,
St ig J6nsson.

Det k:innsva d gt bra att Lanimziteri
et kan b dra t ll att genomfora reger ng.
ens hand ngsp an fbr e. forval tn ng
genom att tyd gt koppla samrnan vart
ansvar pa geodataonradet rned e fdr
va tningsutveck lngen ovrigt,sager St C

V gdr if era avseenden fdre pa geo

-Vibry ler  ny mark pe geodatasidan och
ska forstas dela med oss av vSra kunska-
per, sag€r Lantmeteriels generaldirektt r
StigJiinsson,

- E-fiirvaltning bidrartillatt starka demo-
kratin, menar finansmarknadsminister
rylats Odell.

Regeringen beslutade vd rege.
r ngssammantradet den 26 rnars

datasidan och bryter ny mark och det
ska vifbrstas dela nred oss av.

Reger ngens handl ngsplan for e fdr
vatnng innebAr att  det ska vara sa
enkelt  sorn mdj gt fdr ndvider och
loretag att utdva sna rattigheter och
fulgara sina sky digheter samt ta de av
iarva tningensservice De egaUonen ska
frarnla utveckl ineen av fer e. t janster
med anvandarv;nl iga granssnit t ,  f  ram.
for al t  t lanster sorn lntegrerar f lera
mynd gheters processer. Skydd for den
personlga ntegr teten och utveck ing.
en av e.demokrat ; i r  andra fregor som
f nns med, l iksom stod for nair  ngsl ivet.
Det ska bli enklare frtr foretagen, bade
att  lamna uppg f ter t i l  mynd gheteroch
att  ta de av of lent l  g inforrnat on. E fdr

val tn ngen ska bldra t  1l  at t  minska 16re
tagens administrat va kostnader.

-Arbetet med att $arka eJorva tn ng
en hand ar inte enbad orn effektiv tet,
uian ocksA om att sftrka dernokratin och
ioradla nformatonen inom den offent-
lga sektorn, f rarnha ler kommun- och
f nansrnarknadsnr n ster N4ats Odel.

T att borla rned ska e delegationen
fdresa en strateg for myndigheternas
arbete rned e-farva tning. Fdrs aget iil
straiegr ska amnas ti regeringen
senast 30 september2009. Nagra avde
aspekter som ska behandlas ar l
.  sarnverkan me lan rnyndigheter,  kom.
rnuner och andst ing sanrt  nar ingsl iv



. otfentliga sektorns forsdrjfing av
elektroniska egit i rnat ioner
.  te(n sk samverkansform:rga r l ]elan
oiika system, sk interoperab rtet
. stanclard sering och eventue la sys.
temV;x ar(vax arfdrautomatisk konver
ter ng me an standarder och format)
. tjanster som ntegrerar f era mynd I.
heters processer anvandarvafltga
grafssnitt
. iorbAttrad serv ce 16r medborgare och
naringslv ges. och landsbygd med
hta p av T-utveckl i iger

Fyra insatsom16den med delmel
Det overgr pande mA et nred Hand ngs
plan for ejdrva hing ar "Sa enke t  sonl
mdj et far sa rnanga som rnoj igt" .
Ualet ska uppr:smed hlzipav nsaiser
inom fyra omraden. nsatsomrade ett
och tva syltar t llatt farbattra faftrtsatt
ningarna fdr eJorvaltning. lnsatsomra.
detre syftart i l  at tharmonisera v ssa av
mynd gheternas stddprocesser.

nsatsomrede fyra ska s ut lgen pro.
ducera de synlga resultaten gentemot
rneclborgarna och foretagarna i terrner
av en fdrenkad kontakt.  Reatonen
mellanlnsatsomradenakan ustreras
p: foljande szitt.

Koordinering och upplttlining
En del av Lrppdraget ar att koord nera
arbetei rned e frjrvaltni,rgsa aft dubbe
arbete undv ks och att goda exempel
frs franr. Det nnebzir att e.de egatio.
nen dpande ska skaffa sg nfornat on
om pagaendee i6 rva ltn ingsp rojekt som
arav strateg sk natur, dvs. som pAverkar
farvaltningens samlade utveckt ngs n
r iktn ng.Fran och rned 2010ska e-de e.
gat onen foi ja upp rnyndigheternas
samlade arbete ned eJarva tning.

Bland det som ska utvarderas:r  ser
vice, forvaltn ngens nterna effektvitet
och adm n straiva b6rda.

E-de egatrofen ska samordna den staf
liga f0rva tn rgens lT standard ser ngs
arbete nom e.forvaltn ngsomradet och
se t I att metod och expertstdd t tthan-
dahal s nom den stai ga fdrva tningen
ocksa nar det g:r ler begreppsstandar
der.  Den oi fent lga larvatningens e
ilanster ska bygga pa oppna standar

Eurs def in i t ion av e- l i t rual tn ing (e-Covernment) :  E- fdruat tn ing ar  verksamhet-
sulveckling ioffentlig fiirvaltning som drar nytta av informations- och kommu-
nikationsteknik kombinerad med organisatoriska fdrAndringar och nya kompe-

Utvecklingsarbetet inom eJijrualtningen ska ske isamverkan meltan sraten
och Sveriges kommufler och landsting(SKL). Samverkan ska ocksa ske med
n:iringslivet, bland annat inoln standardiseringsarbetet.
Delegationen ska slutredovisa sitt arbete den 31december2014 och elt titr
slagtill hurarbetet kan fitras vidare ier bngre persp€ktiv ska tamnas senast
den 20 marc 2014.
E-delegationen bestar av:
Mats sjitstrand, Generaldirektor skatteverket, Ofdftjrande
Angeles Bermudez Svankvist, ceneraldirektitr, Arbetsft rmedtingen
Annika Brannstrijm, ceneraldirektOr Bolagsverket
Stig Jijnson, Gene€ldirektiir Lantmeteriverket
Adriana Lender, ceneraldirektijr Fijrsijkringskassan
Thomas L idman,  Riksark ivar ie Riksark ivet
H€lena L indberg,  cenerald i rek ldr  Myndigheten t6r  samhat ts-  skydd och

Claes Ljungh, Generaldirekt6r Xammarko €giet
Chr is t ina Lugnet ,  Generatd i rektor  T i l lvaxtverket
lllats Persson, Genera ld irektor Jo rd b ru ksverket
Bengl  Svenson,  Generald i rektOr Rikspot issryretsen
Kar in Star in,  General tu l ld i rekt i t r  Tul lverket
Hekan Sitrman, VD Sveriges kommuner och tandsting
Sta1fa n W id le d, Genera ld irektor Tra nsporrstyretse n
E-delegal ionens d i rek l iv  (Di r .2009:19 Detegat ion f i j r  e- f i t rvat tn ing)  t inns pa
regerinsens hemsida httpt / /w w w.rcseringen.se /sb/d/t740L /a A23295

E-fiirvaltning

'' -4.
i '  "  : . . :  +I

rd,

-:--: : : I : .- i

l\lebt med e fi)tvaltningska uppris me.r rnsatsef jran fyra omre.len.
Relaticrnen m-allan onredena kan illustrctas se hat.

der,  an%nda sg av programvara som
bygger pa dppen ka lkod samt strava
efter losfingar som stegvis frigdr fdr.
va tningen fran beroendei av enski da
P attTormar och dsn ngar.

Jag ar 6vertygad om atvara edaren
heier i ran geodaiaomr:det kan konrma
val t pass aven nonr e Jdrvaltn ngen.
Vi erblLder en platt form som :r  appen

for ala parter som vi  vara med och
pAverka. Det beryder att ntressenierna
izlrti gangti en p/attform fijratt utveck
la, t  lhandaha a och fdrva ta spec l ika
t oner och andra resultat  samt att  spr i .
da kunskap om deras t i  anrpn rg.

Tatbldn Cedethaln et ansvatigfar
ve I ks am hetsom rd d et I n f a m aUa n sh a n -
terrngpi SiS



Ersdttning fiir
ledningsriitt

Det  b idde en tumm€. . .
Trots att fastighetsagarn a
overklagade einda upp i
Hdgsta Domstolen blev
det  bara negra hundralap.
par i  ersat tn ing fdr  upp16.
telse av led n ingsrdtt for
optokabel .

Referat av Hagsta domsio ens
dom O 3091,/03, som behandlar

ersath ng fdr upplatetse av edn ngsrati
tor optokabel nom bef inuigt tedn ngs
rattsomrade lor kraf|edn ng:

Vattenfa I och afiArsverket Svenska
Kraftnat vil frir ait fdrbattra signa dver.
Trtringen vid drJt och avervakn ng av
slamnatet, ers,tta bafrekvensteknik
och raclo ankar ried optofrbertekn k.
Optokabeln hangs upp bef nr iga krafi
ledn ngsstolpar. Eftersonr optokabe n
aven kan anvandas som teletednine
te ekomnrun katofssystem for a marnt
andarne, kan ledningsraft  sakas fdr ted
f i rgen.

det aktLe la arendet ansdkte Vatten.
la I och Svenska Kraftnat om att b da
edn ngsratt for optokabet entigt ovan.
De bef nt iga kraftedrirgarna som opto.
kablarna en rgt yrkande skLle hangas
p: straicker s g b .a. overfast Cheteragcta

Lantrn,terirnynd gheten bes utade
orn ednirgsratt  enl igt  Vai ienfats och
Svenska Krafiniits yrkanden och be
damde att  rgen ersattni fg skute utg: l

tor markupp ete sen for tedn ngsr;tten
etersonr optokabarna sku e h:ngas
upp bennt iga kraft edfingssto par och
de rymdes inom befnt igt  ednngs
rattsomrade for krafiledningen och dar
rned bedbmdes att det inte b ev nagon
mafknadsvardesmlnsknifg fdr de be
lastande fastrgheief na.

Yrkade pd 200 000 kl
UA och A.A.overk agad e ersattn if gsbe
s utet t I fasti8hetsdomstolen och yrka
.le p:r 2O0 000 kronor ersattn ng. U.A.
och AA. frarnfarde framf6ra t att tidiga
re ledningsrattsupplatelser nom deras
tast/gheter nie kan anses nnefatta upp
ldtelse for opiokabe och darmed har
fte heler ersaittnlngsfragan rorafde
optokabeln t id igare beroars Vdare
lramlarde Ll.A. och A.A. att optokabe n
utgar ytterligare ef betastntng pa deras
fastighet vi ket peverkar markradsv;r-
det.  U.A.och A A.framlorv dareattderas
bank anser att  deras beafade gard
mrfskar rvarde far var je ny edf ingsr. i t t
som upplats p; fast gheten, och att den
na marknadsvardesminskf ng kaf Lrpp.
skattas ti i 200 000 kronor

Vattenfa loch Svenska Kraftnat yrka
de i fastghetsdornstoten pa att  6verk a
eandetskul le ;mnas l tan biJa .Vatren
fa I franrfdrde att def nya optokabeln
he t  ryr,rs nom det omr:de som upp a
t i ts for edn ngsratt  for kraftedningen,
v lket gdrattdet nte peverkar brukandet
av fast gheierna och d?irmed ejpiverkar
marknadsv:irdet. Ledf ingen ar endast
syn rg onr rl]an star rakt nedanfar den
och darfor kan lnie den estetiska nver.
kan he er p:verka marknads%rdet.

Svenska Kra{tnat hanv sade iil 4 kap.
expropnatronslagen (ExL) som sager att
fr:ir aii fa ersaitn rg rnaste ekonorn sk
skada ha uppstatt.Svenska Krafiniitme.
nade aven ai t  de t  lkommande opto.
kab arna pa kraftledningen nte rnedfor
de nagotytteiigare nking pa fastighe
ren och att arvandandet som telekabel
nie heler nnebar nAgon otagerhet Jor

fastrChetsagarna.

hgen vardehi.skning

Fast ghetsdomsto en konstaterade, att
ragan sorn ska provas :r orn bes uten
om redn ngsr;tt for opiokabet har ifne
burit v;rdern fskning f6r fastigheterna.
Eftersom optokabeln endastkan ses nar
man belnn€r sig direkt under den, ar
det osannoliktatt den ur en estet sk syn
vlnkel,  inverkar pe nrarknadsvArdet.

Vdare konsiaterade Fa st ghetsd o rn.
sto en att  det aktuel a falet  entCt t3 g
eclf ngsratts agen (LL) ar ersattn ngs.
reg erfa i4 kap. ExL sorn ska t i  ampas.
Enlgt 4 kap ExL bedorns fdrsta hand
iasUghetefs varde fdre och efter expro.
pr at onen och vid sme ngrepp kaf det
vara svAft  at tseen ski  lnad ivardet I  ed.
n ngsrattsarenden rned ifgrepp av tten
betydelse ger fararbetena vrss vagted
n ng lOr becldmningef av skadans stor
lek. '  Som regel iorde man dock med
v sst fog klrnna rakna med, att en v ss
ski nad foreliggeritm nstone sA tit vtda
atten kopare ifte sku te vara beredd att
avsta nagor del av fastigheten utan
re. lukt ion avpriset.  Mot bakgrund h. i rav
synes det rnotverat att sadana fall
doma utersatinlnA bestamd exernpeivis
t I v ssi be opp per kvadratmeter.,'



Fast ghetsdo rn stole n bedor.de att
optokablarna jnte medfdrde ett akat
inirangpa fastgheten e erstdrde mark
anvandningen och rnedfbrde darfor ing.
en marknadsvardesminskning. Ingen er.
sattning utgick ti U.A. och A.A. Domen
rnedde ades 2002 04.09.

FasUghetsdomsto ens dom overktaga
des av UA. och A.A. til hovr:ltten.

Er ig 1 e 4 kap ExL ska aven ekono.
rnisk skada, t i  l fo l jd av de ratt  gheteroch
restriktioner som blr fdljden av ett ed.
n ngsbeslut, ersattas. Novr:itten konsta.
terade att det av ledn ngsraitsbes utet
Tramgir att ledningsrattshavaren har
rait att "betrada U.A. och AAi sfastighet
fdr t l lsyn, underhal,  reparat ion och
ornbyggnad samt :iven viss r;tt att ia
vag. Skada sorn darvid uppkommerska l
aigardas e ler ersattas av ledn ngsaga
ren vrd resp. skadet lffa le och reg eras
saledes nte iden aktue la fdrr;ttn ngen '

lntrengav m indre omfatlning
Leclningsrzitten inneb;r aven vissa
restr ktionerfdrfast ghetsAgarna nardet
gzi  ler markan#ndningen och v tka
atgardersom da mesie atas. Da edn ng
arna med ledningsrAtterna kan dvertatas
t l l rya edn ngshavare, innebarfera oi i .
ka edningshavare dkade artat under
ha Ininesbesok, vlket okar st taget pa
vagen, vi ket innebar rtkat besvar for las
iighetsagaren att kontrolera skador p,
vagen. Oi ika ledn ngshavare innebar
ocksa fler samradsparter fdr fastghets
agaren vid t.ex. markarbeten rnm och ett
dkat administrat vt arbete vid en eventu.
el Jastighetsb ldningpga fter rattjgheter
sorn berd r Jastigh etern a, och darmed en
dkad kostnad fdr fastighetsagaren. Fer
ratiigheter ifastighetsreg strei kan aven
paverka en framtda kopare negatvt.
Aven om optokabeln idag lgger bredvid
bef int lg ledning kan behovet av denna
krai t ledning upphdra i f ramtiden och da
kar nte be astn ngen pa marken frgo.
ras pga optokabe n.

SammanJattningsvis dkar fastighets
agarnas besvar och forva tningskostna.
der genom den nya ledn ngsratien och
nagon nyita bed6rns inte uppkomnra fijr
fast ghetsaga rn a. ntrznget beddms
dock vara av m ndre omfatining.

Foretagsskada, enl igt  4 kap.2S ExL
bedorns nte vara aktuelt  ldetta;rende
da storn ngar av optokab arfa, sasom

t.ex estetiska stdrn ingar, inte bedrj rn s ha
clen omiattn ng sorn ger r;tt t I ersatt
ning.

Hovraiten tog vidare upp fragan onr
ntranget paverkar fast ghetens mark
nadsvarde. Marknadsvardet kan def inle
ras teoreiiskt av hur mycket nr ndre en
presLmt v kbpare skLrle betala fdr fast g-
heten vid ef fars:ljnifg rned och utan
aktue edningsr;itt.

Aldre rallsom jamrijrelse

Hovratten refererade tl tv:r aildre ratts-
fa (N. lA 1973 s.7O och NJA 1990 s.
296).  Detena g; lde "ersattni fgUl kom
mun for nyttja n de rattsu p p :telse av uf
ryrnrnen gatLr rnark fdr teleedninCar"
dar, trots att nyttlafderatten var for a I
rnantandamA och vikt  gfdr kornmunen,
nnebar det ;nda ett v sst besvar och
arbeie varfdr ersattning fOr intranget
bes Ltades. ldei  aktLrela fa etfanns det
dock ingen nytta att beakia ldr fastg.
hetsagarna och upp etarna av r.arken ar
pr vata fast ghet*gare, iovr gt kan situa

det andra rattsfa let.jverklagade fas.
ighetsagarna att ingen ersatining utgatt
forldrlorad fa hdjd. Fa lholderna ansags
inte ha negon beb/de se for de berdrda
fast ghetsagarnas marknadsvarde.

Hagsta domsto en far n att fa rlLrsten av
fallhdlderna var obetydlga nren att
ersai tni f  g;nda skul e utgi .

HovrAter hanvisade ;ven ti I Lantm:i.
ieriets rekomrnendat onerfrtroff ic aiV;r
deringavv ssa van gaforrattn ngsatgar.
der. skrfien 'Ersattn ngspr nciper far
ntrang av mob lrnaster och optokab ar
pa la ntb ru ksfast gheiel bedijmer Lant
m;ter iet ,  at t  det i  fa l l  som det akt l rela
bdr utga en ers.ittning. Antineen eit
schabonbeopp orn 1000 kronor per
edr ngshavare eler et t  grundbe opp
orn 500 kr per fastighet plus 10O kr per
varle he t  l00.tal  lopmeter ledning over
fastigheten. detta arende innebar det
att fastgheisagarna enligi alternatv eii
skule f ;  1000 kr per respektve ed.
n ngshavare och al iernatv tva skule
rnneb;ra attde sku ef:  l200kronorper
person och iota t 2400 kronor.

Flovr:tten beddmde att marknadsvar
det har paverkats av upplate serna och
att Vattenfa och Svenska kraftnai d;r.
Tor var och en sku Ie beta a 500 kroror
var t  l l  var och en av de be astande fas

tghetsagarna, Domen rnedde ades
2003 a7 04.

Flovrattens dom ijverklagades av U,A.
och AA. ti Floesta Donrstolen (HD).

HD fann liksorn hovratten att det nte
iinns fdrutsattningar f6r ersarttning fdr
fdretagsskada och att det inte rdrde sig
om s.k.  annan skada. Nar detgal lde fra-
gan om rntrangser*ttn ng skail u€a, ar
en lorutsaitn ng att de nya edningsraf
ternas be astning rn nskar fastigheter.
nas marknadsvarde.

HD anldrde att  detfanns an edning at i
ta upp den grundlagsf:ista besiamrre.
sen omskyddforegendom. 2 kap. l8g
regeringsforrnen (RD star detatt "ingen

kan tv ngas avsu sln egendorn t  l ldet a I
rnanna" om dei lnte "kr.ivsfor att t llgo
dose ange:1gna almArna ntressen', .
V dare framgar det att den som tvingas
avsta sin egendom erlgt ovan ska fa
ersattnifg. Sadan ersattning ska ockse
ut# t i  den for v lken "det al  manna
nskranker anv:ndn ngen av mark eler
byggnad pe sadant satt att paeaende
markanvandn ng inorn berord del avfas.
tigheten avsevart fdrsveras eler skada
uppkomrner som ;r  betydande f6rha .
andet ti v:rdei pa denna del av fastig.

Fdre agindringen 1994 Od paragra.
fen enlgt fol jande, "Varje medborgare
v lkensegendorn tages iansprak genorn
expropraton el ler annat sedant ldrfo.
gande skallvarat Ilfdrsakrade ersAttn in g
fijrfor usten en igt grundersom bestarn.
rnes i lag". Sammanfattn ngsv s ansag
FID en rgt ovan att varje forlust skal
ersaiias om ;in inte a ltid fuilt ut.Aven
orn den ar heltobetydl ig.

Vdare beddnde HD att eftersom det i
det aktuela falet  bara t  lkomrner yt ter
ga re e n rattighet ar det svArt att ko nsta

tera en marknadsvardesrn nskn ngaven
orn rnan kan korstatera en ekonom sk
fdrust.  HD d6rnde foiaki l igen att  v iss
ersattring en igt ExL borde utga t  

 

fas.
tighetsagarna fdr ijkade kostnader fdr
fdrvaltning av fastgheten som det nya
ntrAnget kunden anses nnebara.

HD faststa lde 2007.10 lShovrattens

L1atie Gellberg ar lantni;tare ach t'as
ti1hetsdttslig kansu lt, Sttu ctar Prcie](tut
vecklin C Stocktnln AB



Standa rd iserade geodatatjd nster

Ensam itr inte stark
Via Geodataportalen (www.geodata.se) blir det snart mojligt att sdka efter geodata i
hela Sverige och att ladda ner dnskade geodata fren olika leverantorer. N4en vi behd.
ver en standard for kartsymboler och verktygsikoner. Vi vill med denna artikel ge en
fc j rsmak av hur v i  a l la,  inom en snar f ramt id,  kan hdmta och anpassa tn l ressanta geo-
data och kombjnera det med vAr egen jnformation fdr att fe ett battre beslutsunder.
lag el ler  ma rkn ad sfo r in gsbu d ska p.

AV ANDERS SODERMAN OCH CHR STOFER OSTERBEHG

Ne geodata fran otika ka or ontine
lvlojlgheten att komb nera geoctata
genorn atttanda otika informationssk kt
har i l lustrerats snart  30 :rr  med bider
I knandevektorrastrethbgst upp pa nas
ta sida. ldag kan vigara det utfran egna
ocn andras geodata, men ska resuttatei
blr en to kningsbar temaUsk karta, sa
rnaste vi fdrandra utseendet pa den
nforrnat ion v anvander.  Det b i r  rnoj lgt

att t llgodogdra sig ternan som aktue ta
Iaxenngsvarden och fdrsaljningspriser
forfastigheier. Tttl detta kan /nlorrnation
orn komrnunal serv/ce, komners ella
resurser och konrmun kationer kom.
plet iera bi lden infdren f6rsat jningav en
fastighet. Larnpl g bakgrundskarta kan
hamtas JrAn ett anta kaltor for att beto
na marknadsbudskapei.

E-tjensler med kartstijd
Bilderna ti I hrtger pb nasta sida visaratt
det f inns manga exempet pa olka
teman som beskriver rnarkanvanclnlng,
befolkningsdata, intrastruktLtr  m.m.
Nar denna informaton nes via geoda.
tat janster,  sa bl i r  det enk are att  kombi.
nera rhop "rAtt  bi td for rat t t  t fa e' , .

Manga organisat oner saisar dag pe
att utveckla egna karttj.inster p6 s na
hemsrdor. E tjanster med kartstod (ex.
bygglov) kommer ai t  erbjLdas att  rner
oe kornmande eren, S utanvandaren,
som manga ganger ar a lr.;nheten, v I
s javklart  mdtas av samma symbol
sprAk oberoende av karttjanst.

Tekniken finns redan
Tekn ken Ullateratt den som mporterar
geodata kan h:nvsa t i t ten kartman6rs
ir l  e l ler st i l rnat (SLD) och darmed JA
of skatutseende pe efterf rAgade geoda
ta. Detta krevs ofta for ati geodata fran
andra everantdrer ska passa i / t  den
egna verksamhetens informaUon och
t i l l  den uppglt  som ska utfdras. SLD
spec f ikatonen godkandes av OGC
2007. Mlr1a prolekt dar SLDtek
nrken har testais startade redan 2003.

Internalionella aktiviteter
lnternat ionel l t  har WMS.t janster med
stod av Siyled Layer Descriptor (SLD)
Jor dnskat kartman6r borlat  anvandas
fdri
. Kartsyrnboler for tematiska kartor,
.  Symboierfor 3D kartor,
. Transparenta kartsyrnboter.
. Syrnboler Jor tidsserier,
. Syrnboler for olika sensorer (realtid)
(Sensor Web Enabiernent (SWE)),
. Siatistiksymboier

Detf i fns al l tsa behov och mojt igheter
langt Lrtdver de grund aggande behov
som v har utgat i f ren i  denna art  kel .

Standardiserade geodatatjanster f6r ulby.

En omv:ir ldsanalys av ett  hundrata
hemsrdor och rapporter visar att det
pagar ett stort antat projeki runt om
varden dar SLD tekn ken provas och
utvarderas. NSPIRE har under det

senaste halv:ret i s na specif kationer
av vrsnrngstlanster (View Serv ces)
pekat p: behovetav att peverka Liseen.
det pa geodata via SLD baserat pa
respektive objekts attribut.

Detframf.jrs ib and negativ kritikrnot
SLD.tekn ken. Vid en tnternat ionet l
ornvaddsanalys har c Sassistans inte
sett  motsvarande krt ik.  En orsak t i tat t
v i  iSverge har denna asikt  kan vara att
overgdngen Ull WMS. tjanster g:r Arg.

Olta saknas ocksa ti horande obiekt
beskrivning, sorn gbr att man kan fdr.
andra Ltseendet pe specifika objekt.
DArmed kan behovet av st i t rnal tar

Danmark och Norge ligger tangt
tarnme nom detta ornrade och dar
kan vi h;mta erfarenheter och Ups fOr
atta rgen clen td vl fdrtorat.

Bildexe'npel pa stitna[ar med hjetp av
S!D.tekniken

Trots den ornfattande ornvziridsanaly.
sen sa harvi  nte h t tatn:gra i  ustrai iva
bi ldexernpel.  VarfOrhoppningvar da att
kunna utga ifran svenska geodata och
stalva gOra dessa bi tder.

Ett enkelt exempet utg:r fran be.
hovet att gara en kartbild, sorn visar
strackningen av en guidad tur.

Exenrpletv sar hurgeodata kan kom
bineras fdr att fortyd iga bitdens_bud-
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Mil vid
Observatorie-

Iunden

Bilden visat den tdnkta ptonenadvegen, sarr, skyns av kartsymbolet t'ar fornjam
ningar ach den ble heltdckande ytan ddtiet den del av viiEen sam g gencrm Humle
gerden. Tefti;ngkartan sorn bakgundskatta tycket vi ackse at t'ar lramtrddande. I vaft
totslag hat vifet anv;nda Metriase kartagafipro(Jukt, son har sanma kattnan& i
ett breX skaiintervall. Med hjalp av en SLD stilnalt byter vt ut symbolen fOt t'arnlen
ning och den blea yhn etsefts med en sktafferad tta, som ock$ g.,fs tdnsparert_

Mal vid
Otrservatorle.

lunden

Kadsymboler och verklyg.ikoner

Fungerade geodatatjanster konrmer att
krava gemensamma kartsymboler,
Ytter gare en omfattande omvards.
ana ys, som Glsass stans hargjod,visar
att det bara f nns ett fatal internatione.
a organ satoner som paborjat negon

iorl]1 av sarnordning av kartsyrnbo er.
Gemensamma verktygs koner namns

dverhuvudtaget inte. Ett samarbete
kr ing tekniken for at t  t i lverka och t  I
hafdhal la dessa symbo er borde kur.
na garas samarbete rned andra orga-
nisat oner och l ;nder.  I  et t  ldrsta skede
bor nog varle land def niera s na kart.
syrnboler och verktygs koner fdr egna
behov nnar ett nord skt, europeiskt
el  er niernatone tstandardiserngsar.
bete kan bl iaktuel l t .

Detva behavliga stardardiseringsariie
tet innehel ler et t  ferta verksanrResultatet bltr en betyd ligt tydligarc gu idekarta, tycket vi.
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Blld.en visat resuitatet av tre kannan.le wl\ls.tjans,€r fren bstighets , ten ang ach vagkaftan. vt hat andrct sttmallen fot E2omelhn Vat.tahamnen a(h Raslag-tull dat tatjtEa ttanspaner etninstone tdig;re sked(l'e.lagj{ren.
Genan atl lsla en stllmall eaQ en tran\patent buffertzon pe e<empetvis 2oao n lencs E2A;A'ser vi dnekt var det tEEet skatar
i:: :-ir:l'.:,!:i!,h"!" ram tdn beha\ a u u \ mmas vi.t en atycka. Byssnader f e; diskret frcmtanins sa aft hu\/udiemat synsrvo ttgt ̂ atttv m botet n a at ett u rv al ft ;n alt^a iafttiAnstet pe hbt net, v itket berar pe att det saknas en central tag'l'.tn csptats medett standardiserat bibhatek fot kansymbatet. Detta er frcrligate eft eNenpel pe hur f.,an enkeit kan tith.jttatact:a ut;eendet peutsptungsdata fd att de ska passa det esna behovet.

Samordning behovs
hetsornr,def,  med ol ika symbo behov,
som behover beakias och pr orteras:

ldag har c rka 600 begrepp fdr kart
symboier och verktygs koner identif e
rats En lndelnlng kategor er kravs fdr
at ai t  ht ta ratt  syrnbol.  H;r bar en
samordr fg ske rned Pl lotclS defacto.

Ef databas byges upp, som inneh:t .
ler representativa exempe pA kartsym.
boler och verktygs koner som anvancts
idag. SiS,/Stan s terrndatabas Ekvator
vore kanske e| bra plats?

En beskivn ng av hur symbo er ska
t i lverkas, sa ai t  de uppfy er krav pa
bi ldskarmskartograf ,  kartprodLkt ion
och at i  syrnbolerna ocksa kan hanteras
av bef nt ga G S.programvaror nk Lsi
ve Open Source al ierfatv.

Rekomnrendat oner for hur kartsym
bo er ska visas i o ka ska rntervatt och
hLr dverlappande symboter hanteras.
Tro gen bor var je symbo f innas i fera

Punkf,  in le och ytsymboer. tdag

Tores ds att efbart punktsyrnboter ska
ngA i detta siandardiserinsgsarbete

Ska symbo behovet for mobi a enhe-
ter, rnobiltelefoner, nav'Cat onslrtrusf
ningfbr kartpreseftat on beaktas?

LAgel just nL,

SIS/Stan bjad in til eti ldrsta ntres
sentmote inovember 2008 och ett
anclra mote den 6 rnaj,  d:  et t  under ag
idr att presentera behoven av f nans e
fing och aktvlteter form av ett forstag
t en verksamhetsp an efterfrdgades.
Detta ovade staftgrLppen att avstuf
n ngsvis Lrt fbra. Forhoppntngen ar att
redan host fa f  nans er ng lar at t  pa.

Anders Sodernan, c /Sassrstans,
Chfislofef Osterberg Sneco Posrron
Las mer: www.gtsassrstaf s.se
www.sweco.selsv/Sweden,,/erksamhe
YGeograf sk.lT.
Prolekt edare ar Henning Tdrner,
Henning.Torner@s s se
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