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Utmaningarna kvarstir
Sommaren gar mot s tt slut, med en fortsatt svag konlunktLr, trois begynnande tecken pa en
utp lan n g. Den fastighetsmarknad som vi a a verka r i ?, r fortsait utmanand e och h 6ste n kom mer
attvara hande serik och pr;g as av hartarbete lbross ala.

Jag. ir  ny sb/re se edamot iASPECToch det jagframst slas av ar den oerhdrda bredd och det
dlup i iastighetsreLaterade kornpetenser sorn fdren ngen ASPECT och dess med ernmar repre.
senterar.Som ny istyre sen, irdetfort farande i te nsko ningformigoch jagharundervaren rnest
var i t  nvo verad irnarknadsfr j r ingsgruppens arbete, v iket. i rspannande och st imulerande.

En av ASPECTS uppg fter ar att b dra t kornpetensutveckling och erfarenhetsutbyte melan
branschkolegoroch ett  bra exempelpa en sadan "bredare" a kt iv i tet  ar Va rder ngs.och antma
ter idaearna som jagvi l ls la ett  extra s agfor.  Aretsdagargarav stapeln den 14-15 oktober iStock
ho lrn. Program met a r mycket intressant och ett utmzirkt ti fa le attbAde yssna pa aktue afdre
lAsnlngar o kazrmnen samtatt tr ; f fa kol legorfran hela landet.

Eltexempelpa ettaktue tamne sorn tas Lpp ar aearl:igenheter. Riksdagen harfattatsiit beslut
kr ing reglernafdrboendeformen, men vad far dettafor konsekvenserfdrbranschen?Vikommer
b and annat attfa ta de av ett exam en sarbete dar bostadsratter jarnfors rn ed :igarldgen h eter, vi
farta de av exerrpelpa kon kreia prolekt och erfarenheterfran dessa. Bankerna kommer att lin.
nas representerade och ge sin syn pe f nans eringsfragor rn.m. och det blir ocksa tillfal e ait hora
mer kr ng beskattnings och taxeringsfregor.

Ett  annat exernpel pa en "het" f raca ar Mi l jonprogrammen och mdj l igheter och problem kr ing
dessa omreden. Vifar yssna pa fast ghetsagare 1 sarnverkan och hur man p: -l:irva jobbarfdr att
lyfta omradets status och anseende. Staiens bostadskred tnzimnd (BKN) kommer att presente
ra sittfdrslag pa garant program for upprustningtjllstadsdelar med brett utanJorskap. Hans Lind
fran KTH kommerockse att presentera prolektet Gardsten utarfdrGdteborgoch redovisa om for'
nyelsen har var t  lonsam och for vem.

Detska ocksa bl i  n tressa nt at t  lyssna pa hur en fast ghet bl i r  K markt,vad K.markn nginneb;r
och vika skyld igheter./ratt ghete r detta in n e b:ir fdr fastigh etsa garna sarnt hur man utvecklaren
K m,irkt lastigh et?

Naturligtv s kommerdeltagarna att uppdateras pa det ekonom ska lagetoch vilar ocks6 besak
av Bo Lundgren som ska prata kring "Kris nu och da l"

Valkommen ait sja va delta och !tforska programmet i s n helhei pe p ats I
lllatie Bucht
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Nyt l  fo lkbol f i i r ingtssystem

Med ett aSenhetsregisierdar medborgarna bokldrs pa s n
ijgenhet,lnie bara som h tti ls p: fastishet, b ir det enkare
att kont n!en $uppdatera 10 k och bostadsrzikningarna.

S p i o n e r  i B l e k i n g e

Camla 1600 ta skar tor  harv lsa i  sg innehi  la  mangder av
hemlg nformaUon om mar nbasen Kar skrona.

Tryggt  och jamt

Reserinsens satsn ng pa jbnsfaldhetoch lrygghet ip aneringen
hand ar nte bara om praktiska dtgarder som uppysia gangvagar,
utan om et t  igr !nden forandratsynsAt  hos p la ierarna

U  n s d o m a r n a s  F I G  i E i l a l

Sverice representerades av b a iva ! n ga kvin nor v d FIG Work nc Week.

Uppsalstav l ingen avgjord

Er k Kasse strand skrver om lramtiden inom Lantmaterionrradet.

l l iU i tprocessutredningen pA remiss

Aspect fdresar  s t  rem ssvaren enklare losn ngi6r  behandlnB

Succ6 f i i r  sate l l i lb i lder
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Den gamla typen av folkbokfdring fcjrsvinner snart och ersatts av folkbokforing pA

bostadsliigen het - allts6 inte som hittills enbart pa fastighet.
Ett 30.tal oersoner inom Lantmdteriet arbetar med datainsamlingen - ett tidskra'
vande jobb, dZir hundratals felaktiga uppgifter om dagen m6ste korrigeras. Pi sikt
bl i r  det nya systemet bi l l igare an det gamla.

AV PER GULLBERG FOTO:  BARBRO LARSON

glster. Arbetet ar ett ed i en statist kre-
forrn dar de tid Care folk. och bostads
r;kningarna 16rsvinnersom data nsam.
lngsrnetod och ersatts av ett register
over bostadslagenheier och en over-
gangt l l  fo lkbokfor ing pa lagenhetsniva.

Tidsplanen innebar att  Lantmeter iet
ska ha upprdttat lagenhetsregisket tilL
den 3l mars 2010. D:irefter startar
Skatteverket arbetet rned att folkbokfo.
ra pa bostads agenhet och inte, som
dag, en ba rt pa fastighet. Det a rbetet ska
vara klart  underveren 2011.Stat strska
ceniralbyrAn kan darefter ta fram ny
husha 1s. och bostadsstat st k rned
hjalp av ree siren.

Fram t i l  ivaras har Lantmater let  hun.
nit begara in uppglfter till registret lran

Lantmateriet arbetar nu fdr fL t
med att uppratta ett l;genhetsre.

omkring halften av de fastighets:igare
som ska amna uppgif ter.  Framforal t
har det skett i norra och dstra delen av
landet. Far zrgarna i aterstoden av lan-
det bdrlar begaran om uppg fier sk ck.
as ut i augusti och fortsatter fram t ll
borjan av november. Arbetet sker kom.
munv s,dvs. Lantmater iet  begAr in upp.
gifter av fastighetsagarna i ett tiotal
komnrLrner varje vecka. Det nneb:ir
praktiken att ca 5 00O tastighetsagare
per vecka fAr en begiiran. En insam
lingsplan f  nns at i  ta de av pa Lantma
teriets webbp atsfdr agenheisreg stret
www.lagenhetsregrstret.se.

Dar frns aven rnycket annan inior
nation om registret,

Smahusagare slipper lemna uppgift

En agare ti ettf erbostadshus har nor

ma t sexveckor pa s g att arrna uppgif.
ter om s na lagenheter- De riktigt stora
agarna kontaktas llera mAnader Udiga'
re fbr att fa batte mojlighet att sia la
samrnan uppgif terna iUd. L?imnas inte
uppgifterna I tid pAmlnns fastighetsa'
garna.Om Lantmaiteriet ; n da lntelar in
uppgifterna, kan det ske vitesfdre agg'
anden. Fast ighet*garna lamnar upp

Cifterna Ull Lantmateriet i fdrsta hand
v a webbplatsen, men mojligheten fin ns
aven att lamna dem PA Pappersblan

Fdr bost:ider i srnehus ska bara UPP
gift om bostadsarean l:imnas. Lantma
teriet kan sorn regel ta denna uppgft
fran fastighetsregistret, vilket innebar
ait de festa smahusagarna nte far
nagon begaran als om att  Lamna UPP'
gifter til lagenhetsregistret.



Fdr agenheter i flerbostadshus ska
det,  fdrutom bostadsarean, ocksa fn.
nas uppgift i lagenhetsregistret orn
antal rum och kokstyp. Det ska aven
anges om en lAgenhet ar en sa ka lad
specialbostad, exempelv s eit a drebo.
ende e er en studentbostad.Orn dei
f innsf era lagenheter pa sarnma adress
ska l,rgenheterna dessuto
Lagenhetsnumreringen ska ske enl igt
en loreskrven standard for lzrgenhets.
registret. Uppgifterna for lagenheter i
llerbostadshus rraste harntas d r-.kt
f ran fastighets:garra av Lantrnateriet.

I  Lantmater iet  f  inns en insam lngsorga
nisat on som bestar av ett 30 talperso
ner.  De uppgif terom l ;genheterna som
larmnas t i l l  Lantrneteret kontro eras
maskine I t ,  och om t.ex. lagenhetsnurn
reringen inie overensstammer mecl clen
fdreskrvra standarden el ler om en
uppgif t  fdrefaler or iml ig,  kan iastrg.
hetsagaren kontaktas av nagon hand
laggare. Det kan rdra s g om flera hund
ra sadana fe som patraffasvarje dag.

Nar uppgif terna ar godkanda fai tar
Lantrnateriet ett formellt besLri orr1
l;]genhetsnurnren och underrattar fas
tighetszigaren om bes utet- Agaren ska
sedan nformera de boende om num.
ren och ansla denr pa en va syn g p ats
ibyggnaden.

Mdnga tel

Den alLm:inna biden ar att  Lrppgfterna
,mnas in sorn de ska, men samtdigt
kan det konstateras att dei ofta ;r feL i
lagenhetsnum rerin gen. Fastjgheisagar.
na har nte alltid fdrstati den standard
som ska i i l lampas och Lantmateret
rnaste de kontakta dern,v lket kan vara
mycket tidskravande. Det forekornmer
naturlgtv s ocksa att del av o ika orsa.
ker inte lamnasnagra uppgftera s.  l  en

delfa har det da b vit vitesforelaggan
den v ka som rege letttil attuppgifter
nakomrn t in.  Ettprob enr avannan art
;r  at t  det nte sal lan saknas av kommu.
nenfaststa daadressert i  entr6ermed
bos%der, exen pelvrs for flerbostads
hus. Da maste kommunen faststa anya
adresser,v lket kan tatid. Utan fastst,ill
da adresser kan inte agenhetsuppgf
terna tas emot av Lantmateriet.

Kommunerna heller regislret ajour

Fdr to v kommuner, bland andra Gavle.
Sundsva ,  V:sterAs och Umee, ar Lanf
materiets arbete avs Lrtat och regering.
er har bes utatatt regisket idessa kom
muner ska anses upprattat  per den I
septenrber 2009. Fran den dagen sva
rar kommunerna for att h)lla regisiret
uppdaterat. Fastiehetsagarna ska da,
nar det sker zrndringar l:igenhetsbe
standet,  t  ex nybyggnat oner,  rvr ingar
och sarnmansagn ngar,  av egen kraft
anmaa dessa t i l  kommunerna. Kom.
rnunerna stravar sorn regel eiier att
integrera uppgftsl : imn ngen Ul l  lagen.
hetsreg stret med bygg ovsprocessen.

Successvt under hosten 2009 och
vAren 2010 kommer Lantmaterlet ati
rapportera t i l  regerngen nar regstret
ar klaf t fdr at t tas bruk deaterstaende
278 kommunerna. Under august i  van.
tas det ske atnr nstone ett 50.tal kom.

Pabdrjas redan nbsla ar

Nastastegiden h:ir statistik reio rrn e n ar
att Skaiieverket pebdrjar folkbokfdr ng
pa agenhet. Detta sker j mindre skaa
redan borlan av Ar 2010. De sorn da
flyttar till en lagenhei med l;een
hetsnurnmer ska ange numret pd sn
f yt tningsanrnalan. Fo kbokfdr ingen pa
l;genhet ar darmed genornford for des
sa personer.  Fbr dem som inte fyt tar
planeras en samlad lo kbokfar ing pe

agenhet med barjan september2010.
De boendeiar da en forfregan Jran Skai
teverket om vi  ket, ,genhetsnLmrner de
har.  Boende smahus : i r  i  prakt iken
redar fo kbokfdrda pa sin bostad, och
kommer norma t  inte ai t  fa nagon f6r
rragan.

Hur gi tr  man iandra lander?

lde nordiska landerna har man redan
I knande osningarsorn nu skapas Sve.
r ige fdr at t  enkelt  kunna ta fram hus.
ha s och bostadsstatistik. Sen ast infar.
des ett lagenhetsregister i Norge bdr.
jan av 2000 ta et. I ovriga EU anvands
metoder for uppgif ts insarnl ing som
mera l iknardegarn afo k och bostads.
rakn ngarna. Det kan t l:iggas att dei
fnns en Eu-fdrordn ng som aagger
rned emsanderna att  ta fram den her
typen av stai ist ik nred mattdpunkt
senast I  s lutet av ar 201 1. Fragan ar al l t .
sa inte om uian hur uppgif ts insam ng.

Sj; lvk art  ar skapandei av l ;genheisre
g siret och infdrandet av fo kbokfdr ng
pa l:igenhet inga billga nvesieringar.
Dessutom ska bade iagenhetsreg stret
och folkbokfaringsreglstret ha as aktu.
e a kont inuerl igt .  Fdr nsamlingen av
uppgfter och annaisom h6rt i l  upprat.
tandet av lagenhetsregistret uppgar
exempelv s kostnaderna under dren
2AO4 2AIO t i l  ca 150 mil joner kr.
Kostnaderra ska dock jamfdras med
vad en enda folk och bostadsr:lkn ng
sk! e kosta dagens lage. Den kostna.
den ar i storleksordningen 500 'n ljoner
kronor,  och skul e aterkonrma vart  fem.

Per Guilbete dt ans\tarigf'r upptaftan.
d et av I a gen hetst e gi stt et.
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Gamla kartor  var
spioners verk

{ i l n'Fi fq
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Det kanske frackaste splonaget ndgon-
sin mot Sverige upptacktes aldrig.
lvlellan 1681- 82 lyckades ndgra
spioner kart lagga hela marinbasen i
Karlskrona, Sannol ikt  lag dessa upp-
sifter bakom u-birtsbesoken av frdm-
m r n . l A  m . L  I  h i  |  ( , X l  l - l . l a t

,J)enLta

F6r nagra arsedan r:kade en forskare
h tta tre handrtade kartor n:r han leta.
de b and gamla dokument det danska
riksark vet Kopenhamn. Kartorna v sa
de 0dogsbasen Karlskrona,avr i tad fran
sent i60O ta De innehdlL gamla, men
fort farande anvandbara, beskr vn ngar
dver hur man tar sg Lr i  Karskrona
slbvagen heLi oppet.  Inseg ingsrannorna
ar en av de stora hemlgheterna och ar
t;nkta ati skydda de sverska kr gsiarty
gen. ngen obehor g ska kunna ta slg ni
hamnen. lv led andra ord var en av de
stdrsia svenska mil tarhemigheierna
avs ajad strax efterattden byggts.

I  f  era hundra Ar har kartorna sedar

fiw@ ,

tu.j'

funnits I  Kdpenhamn och nar Sverge
och Dannrark med tden gravde ner
skldsyxan blev de en kur ds detalj aver
brodrafo kers tidiga riva itet.

Huvudpersonen bakom sp onagetvet
vl  valdCt te om. Kanske skvalLrar de
ratta linjerna i kartorna tv, och tre om
att  det var en kvinna. En annan sp: in-
narde observaton ar att  masierspio
nen inte kunde ha var t  r . i l i tart  utbr ldacl .
Det marks pa hur oika farsvarsan
aggn ngar beskrvs. nga fackuttryck
anvands, utan bara begrepp som
nr ndre e ler st6rre krigsiartyg.

Med stor sanno lkhet var en av mas'
terspionens kumpaner den egendans
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Det bdrlade sommaren 1681
sedan der danska mi taren lange

fo rso kt stationera en sp on istaden men
misslyckais.  Se sku e de anda fa sn
storsp on, rnen det b ev nog inte der de
tankt srg.

Karlskrona var rsLLrtetav 1600ia eten
ny stad och Sverges kanske mesi hem
iga plats. Tanken var att Sver ge skulle

flytta fran s na posLi oner Osiersiaom.
redet. lden b ekingska skargarden fanns
den perfekta plaisen d;rfarb/gen kunde
ligga islria stora de arav aret. Dessutom
var det grLrnda vattnet, de menga darna
och holmarna eit uherkt skydd mot
eventLrela angripare.
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ka Satobonden Vitus Andersson. Han
agde marken som def svenska staten
exproprerade for att bygga staden Karl
skrona. N!r stor hans ro lvar;r  or idl l igt
attsvara pa. Kanskevardethan som r i ta
de den enklaste av kartor
ett .  D;r;r  in jerna grbvre och kartan ar
mer nforrnat onsfattig. Farmodl gen
fungerade denna sorn en mal l  for den
vlkt igaste av kartorna nLrmmerire. Dar
t inns i  prncp a t  son en f iende kan
behova,tilloch med de a lra storsta rr I .

tAra hemligheterna som diupen nseg
ingsrAnnor och farsvaret av staden.

Karta n!mmer iva arr en forteckn rg
av Kar skronas broar som var av stor

beb/de se handese av kr je.  Ori  en
a n g r p a r e k u n d e s l a L r t n a g r a a v b r o a r n a
skui le svenskarna inie kunna T0rsvara
sig.Transportersku le b ihel tomoi 8a.

Hur klnde en kvnna yckas med
konstsiycket att avs dja hela basen for
danskarna? Al la spec a tr ;nade danska
sp oner hade m sslyckats. Hon kunde
ocksa harja fr t t  et t  hel t  ar utan att  b
avs ajad. Forrnodl iger bodde hon i  sta.
den och fortsatte att leva d;r efter s tt
f racka t  tag. Men hur hon kufde konl
ma at de a ra rllest hern ga iarsvarsan-
ge agenheterna, det ; r  och iarb r  ei t

PA morgonen den 27 oktober L98L

ser n:rgra f  skare i  BlekLnge en ubat son
strandat.  lJ-137 bLev en storpol i t isk
skanda under kal la kr iget och stadskof
tet lor 80taets ubatslakler.  M:nga
m nns nog de svefska bananhelkopt
rarna som slappte sjunkbomber i  skar.
garden. Sedan har jakterna fdr dj l igats
och de tdigare f ient ea ubatarna har
b l v t m l n k a r e  e r s a l a r .

Sannol ikt  ag sp onkaftorna iran
16a2t grund lar s lokorten som glorde
ait  andra ;nder kunde navgera i  den
b ek ngska skargarden under de inten.

Andteas Jernn ar Jautnahstach
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"Jemstal ldhet kan inte
laggas pa i efterhand"

Band de kommuner som fatt
stod t iL sina proiekt f inns Umea,

som satsat pe att fardjupa jamsta d
hetskunnandei hos de t jansteman sori
arbelar med transPortsystemen
Siockholm har man fdrsdkt hitta en
metod fdr okad trygghet !gronor.raden
och Smaand har 15 mndre orter

arbetat med ungdoriars upp eve se av

trygghet. lTaby och l lmea har r l lan lob
bat med "tunnelstrateger '  for omge
stal tnlng av gargtunn ar och Norrkd
p ng med be ysnlng.

Vlen artrygghei bara er i rAgafdr kv n'

for? Och racker det mecl anipor ocri

Snack men lite !erkstad
- Pengarna ska anvandas t  l l  a l t  sam

rnansta a och spr da def kunskap som

redan l inns och i  at t  utveckla prakt s

ka metoder det har var i t  al lde es for

mycket tyckande och fdr Lie kunskap
jamsta dhetspo t  ken, sager lamsft l ld
hetsminlster Nyamko Sabur .  v ska ta

fram de al l ra basta metoderna sorn

verk gen ger res! l lat .
P anen sJosattes iorra hosten ocrl

arbetet rned ait ntegrera ett jarnsftld

hetsperspekt iv komrnunernas operat '

va arbete ska p,g: i  t re ar 'Sabunl menar

att cletta arettav de v kUeaste nsagen
den stora hand ngsp an fdr at t  bekam
pa rians vald nrot kv nnor sorn presen

terades fdrra aret och som totalt vanlas

kosta 800 miloner kronor '
arbeiet r l led hand ngsplanen kom

det fram v ken viktig ro I den yttre m I
jon spelarfdr kans an av tryggnei sager

En lgt i:nrsta ldheisdepartementets
s ffror avstar en fj:irdedel av aL a kv r nor
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och host genomfors ytler gare er

Ca Cten
sager aft

sigfnft utan

Bitgitta

fr:n att ga ut orr kvallarna pa grund av
oro fdr overfall eller olredande. lvlen ska
rnan ko pestat st  ker saZrrrads an bara
nbi n ng. Det ar rn:nga fer man an
kvinnor som utsatts fdr vald utomhLrs
samtidigt :ir va det r'rot kvinnor grdvre,
valdtakt i.ex. Det mesta veldet sker
hemmen inara re at ioner.

M jarn n ster Andreas Cargren slar
eme lertid fast att rads an ls g motiverar
insatserfr in samha ets s da.

Kv nnor ska kunna rbra sig fr  t t  i  s in
vardagsmil i0,  utan r: idsla. vagen me lan
bostad och arbete, krogoch jogCingsper

ska uppLevas som trygg och saker.  Nar
kvirnor:r  sa radda fdr at t  gd ui  at i  c le
helLre stannar hernrna har samha et
mlssyckats.

LJppdraget ska s utredov sas den 31
december2010. Flera aktorer invo veras

fran kommuna poltker och t jansb
mAn Ul p anerare och fastighetsagare.

Tio regionala sernlnarier har genorn
forts i sarnarbet€ med ansstyre serna

orngarg prolekt och sem rar er.Vertur '
n6n str;ckte sie fran Luiea t He sing
borg och lockade samman agt slu
hundra de tagare.

Sern rar erna hade tydligt reg onalt
lokus, men ute ck l ran ett  gemensami
programupp agg. Pa al la se'n narler
har deltagarna erbiudits en teoret isk
kunskapsbas om genus. lamstalLdhet,
trygghet och fys sk planerine, varuai
ined konkretaexempe pa hurman runt
om i landet arbetar med trygghetsira'
gor i  den fys ska mi l ldn. Flera semina
r er har dessutorn innehe l i tworkshops
och gr!ppd skuss oner,  dzrr del tagarna
har kLrnnat dela r ied s g av egna upple
velser och ge syfpunkter p; trygghet i
det o{ lent l iga rummet ur ett  iarnstal ld
hetsperspektv.

lvlarkeringav viktig rraga

Carlna Listerborn genusforskare vd
Malmo Hogsko a. t ror at t  en sa Pass

- - - :

BAKGRUND: I
I regeringens handiingsplan fitr
att bl.a. bekempa mansv6ld mot. 'i

kv innor (skf, 200712004:39) ikv innor (skf, 2OO7l200a:39) i
heter satsningen Atgard 28; Fijr- : r1
biittrad trygghel fdr kv innor i 

]
stads- och tatortsmiljder. L"Stads- och tatofsm iljder ska 

i
vara uppbyggda och utlormade s6 ]
att de befr;mjarett gott liv dar 

]
manniskor kan kiinna gemenskaP
och tillit, I m6nga tatorter linns i
det miljoer som ar utformade Pa
ett sadant satt attd€, t.ex. Pe
grund av att de ligg€rirdsligl eller

ar daligt upplysta, kan 6ka risk€n

fi,r brott. olika miljiter kan genom

sin utformning skapa kanslor av

otryggh€t och radsb hos manni-

skor. Radslan fdr brot ar etl Pto-
blem fitr m6nga menniskof, isyn-

nerhet  for  f l ickoroch kv innoroch

kan begransa deras mdjligheter

tillett gott liv genom att de inte

vigaranvanda vissa stads- och

tiitodsmilj0er. Flera kommuner

har ed ett jamslalld hetsper

spekliv utvecklat dialog med de

boende och organisationer
genom bland annat  se kal lade

trygghetsvandringar, dar polis,

socialtianst och medborgare ioli

ka eldraroch med olika bakgrund

samlas for att genom sina e{a-

renheterav otrygghet skapa

underlag fiir att lorandra niirmil'
jijn och dermed itka kanslan av

trygghet. Arbetet m€d att fdrbatL

ra tryggheten fitr kvinnor istads-

och tatortsmiljder bdr ledas av
person€r a nsta lld a pd kommunen

som arbetar med planering och
genomfitrande av planer. FOr att

arbetet ska fa genomslag bdr

aven de personer som arb€tar

med tekn isk fiirvaltn ing och olika

fdrvaltare av bostader ikommu-

nen involveras. Regeringen avser

att under mandatperioden avsat_

ta medellitr atl fitlja upp och

statdja denna utveckling. En Pla-
nering med ett dkat jamst:illd-

hetsperspektiv kan skapa en frn

hei lrdn d€ begransningar som

m;nga idagupplever . "



Tjejer ar mer
hemma dn
k i l l a r
kraftjg satsning kan bli en markering av
fregansvikt .

. lamstaldhet planer ngen ?jr  in ie
nagotrnan kan aggapa efterhand "nu

gor vi nagot for kv nnorna" utan man
rnaste jobba n frAn med #rde ringar,
tradit oner och norrner, s:lgef hon.

- Det har med trygghet ar k urigt- det
blr  lat t  te upprustning av utemildn,
som rnan sku e ha gjort i a a fal . Det
handlar nte bara onr brottsiarebygean.
de atg:irder, utan om att kartlagga hurvi
anvander stader,  hur v ror oss, v lka
miLloerviskapar.

Kvlnnor passar inte n det offentliga
rumrret. Vi skolas fran forsta b6rian till
att det:irfarligt attvara ute ioffent ghe
ten. Tleler ar mycket mer hemrna an ki
lar,de ar nte uteoch hanger pa samma
satt.

- Kvinnor tar sjiilva pa sig ansvaretfdr
sin trygghet,  menar Car na L sterborn.Vi
har strategier Jdr att undvka hotfLrlla
siiuationer. Otryggheten zir ett symbo
l iskt ut tryck ldr samhal lets genusord
n ng.

Hon far medha av B rgitta Andersson
i Lund som driver fdretagei JarnKomp -
jarnstel ldhetskompetens fdr arbete och
utbildn ng. Blrgitta tycker att det vikti
gaste satsn ngen ar samrnanst;llning
en av bef nt l ig kLrnskap.

Lagg pengarna pe att fe p arerarna
att {drsta den bakorn ggande prob e
rnat iken med nraki .strukturer som upp
rattha sgenom mansva d motkvlnnor.
Det finns manga som ar intresserade
och engagerade, raen utan erfaren.
heis. och kunskapsutbyte uppf nner vi
bara hjulei  pa nytt .  Birgtta Andersson
poangte rar att d et inte bara hand ar om
att  kvinnorar r ;dda. Kvinror i i rarga och
frusireradel De tvlngas tidigt i vet ara
s g att forhel la sig t i lL r  sker.

Det racker inte rned att rensa upp
buskage. De som arbetar rned flsisk
p aner ng maste utbi  das ihur rnan inte
grerar j ;mst: i  ldhet !  samha splaner
ngen.

Exempel pA stod
Bland de hi t t i l ls 70 prolekisom bev l .
ja is stod f inns t io pr inciplei l t  v ikt iga
projekt som ska leda t korkreta iar.
batkngar av stadsrni jderna sa att
bade kvinnor och rnan karnner sg
rry8ca

1. Umea kommun ska skapa ei t
pi otfa fdr hur man kan sterka trygg
heten I  turnelrni loer.

2. Nrljolby kornmun ska utiorrna tre
p atser pa ett appnare och ljLrsare sartt
genom kornpletter ing av be ysnlng
och dversyn av vegetat on.

3. Tryggare och lvl;nsk igare Gote.
borg ska prava ett koncept fbr trygg.
hetsvandringar tve stadsdelar; Larle
daen och H6gsbo. Resultatet kom
rner att presenteras I iorrn av en
manua sorn ska kunra vara anvand
bar ut i f ran ett  nat ionel l t  perspekiv.

4. Trygga och jamstaLda transpor
ter i ostersunds komrnun

5. Stadsbyggradskontorei i Stock
holms siad har fati stdd tll arbetet
med otrygghetsfaktorer pa .J,tnr'afal.

6.ABFSddra Srna and harfei t  stod
til arbetet med er trygghetskarilagg.
n ng genom sarnla.

7. Kungzi lvs kornmun t l l  arbetet
med lamstal dhets ftegrer ng i sarn
h; l lsp aneringen.

Sok bidhg fijre 3l oktober!

En andra omg:ng fbr ans6kningar
startade den I  lu l  och ansdkan om
st0d kan arnnas t iL lansstyrelsen Ul l
och rl1ed den 3l oktober.

stdd kan sokas av kommuner,
andst ing, huvudman fdr kol lekt ivtra.

f k, fastighetsbolag samt fdreningar
( deel a och sarnfall ghetsfdreningar)
fdr p anerings ochle er genomfd-
randeinsatser fdr att starka trygghe
ten I siads och tatortsrn jder ur ett

lamstal ldhetsperspekt iv.  Stdd utger
til strategiskaoch meiodutvecklande
atgarder sarnt fys ska atgarder. Fre.
gor om ansokan besvaras av i'nssty.
relsen irespekt ive lan, Mer informa.
t ion orn hea arbetet h i tar du Pa
Boverkets her.sda, L.rnder p aneral
p anera tryggtoch larnst,i lt.

M a ri a U I f va rsa n A sUu n d h
Dep.sekr, l iljddepartenentet

Ci;tebatghar Cenomfatten lycka.l arr,gestaltning av en gan$unnel
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f  oreningsnyt t  >

VL-dagar och Visby-konferens
dagarna har prograr.metfdr arets Var.

derLngs och Lartm:itardagar den 14.
l5 oktober $nts ut.  Prograrnrnet f  nns
ocksa p, www.aspect.se. Glom nte att
anmala did PaV L dagarna kornmerv
att prenr era det basta €xamensarbetet
iran ndgon av vara hagskolor nom
amnesomrAdena fastighetsratt och fas

t ighetsekonom.
Skicka n dtt  arbete i IASPECT:S

kars I ,Vasagatan 52,111 20 Stockholrn.
Den l7 L9 septenrber arrangeras en

konierens I V sby f6r v;rderare och de
sorf  Zir  r t resserade av mi jafragor.  Pro.
gram fdr detta hi t tar du pa

3 september
Frukosimate med SekUonen frir f nan-
srer ng och tranSakt oner

16-17 september
Bus nessArena
www.bus nessarena.nLl

17-18 september
Balt ic Valuat ion Confererce
V sby, ASPECT V;rderarsekt on.
Program pa hems dan www.aspect.se

l oktober
Frukostmdte sekt onen f ar fast gheis-
rai toch ratbekonorn och SVR:s fastg
hets och byggutveck lngsgrupp.
Bj. j rn Hed und och Sven-Er k
Delsenius

14-15 oktober
VArderings och lantrnaier dagarna.

19-22 October

Frukostmdte med sekt ionen fdr [4] l jd
ratt  och m l joekonomi. Ake Ekwal l

3 december
Frukostmote rned seki ionen for Teknik
och Kartor. tvlarie Ado lsson

2070

ASPECTS Lrtb dningsvecka, se hemsl.

11-16 Apri l
FIG korgress Sydney, Austral en
Lars Rubensson sarnordnaren resa

Se www.f ig2olo.com fdr mer nfo.
F nai Invi tat  on Brochure, ca for

P ease cl ck here to v ew the FIG 2010
F ral  Invi tat  on and Ca for Papers
Brochure.
http://www.f ig20 I 0.com /p.it /F rc24 l0
Fina Invi taton and Cal l  for_Papers

Brochure.pdf

14-16 apri l
Kartdagar i  Jbnkdp ng

7th FIG Reg onalConterence. Spat ia
Data Serving People. Surveyine & N4ap
ping ior Land Administrat ion and Env-
ronmert l \4aragernent
www.f g.neYvletrarn

40
lVart n Bucht, Jirfal a, l2 aug
PaLrl ine Berglund, IVlalmij,  16 aug

60
Kenneth West lund, Huddinge,5 aug
Gu nnar Bergstrorn, Kal lby,22 aug
Flans Ros6n, Nagersten,26 aug

70
Peter Medin, Uppsa a,8 aug
ommy Jonsson, A ra,5r aLtg

O ol.Johansson, Studentresurs,
Stockholrn
Kr st  an Ekbom, Studentresurs,
Siockholm
Eva.Nrlarie Ef gstram, Lantrrateriet,

Linda Orup, Newsec Asset IVlanage-
meft ,  Stockho m
Anna Salin SSN4 Bygg & Fastighets AB
Stockholrn



FIG Working Week 2009, Ei lat, lsrae

Viktigt natverk
for unga lantmdtare
lda Kjiirk, Aspect-stipendiat:

Det blev en intensiv vecka rned manga
ntryck, detvar aror lkt ,  kuloch inspire.

Veckan hade klassiskt ko nferen su p p.
aggdar ld red rag frj r al a deltagare var.

vades med sern narer mlndre grup.
per.  Para e l t  med seminarierna
erbjdds aven uflykter i nairomradet.
Det i rn tt tycke basta fdredraget var
"Push the button" dar Rudolf  Staiger,
Tyskland, stallde den retoriska fragan
om metodiken kring mzitning verk igen
hSl i t  jamna steg rned den tekniska
utveckl ngen av instrumenten,

Jag uppskattade ocksa den utfykt
med i  lhdrande serninarurn om de
internat onel la granserna i  Ei lats nar '
het sorn ho ls av Hainr Srebro, som var
med iden grupp sonr hade att faststal
la gransernas liige i terrangen i sam
band med fredsavtalen mellan lsrae
och Egj/pten , respeki ve Jord a n ien .

Ett intressant serninar unr hand ade
orn expropr ativa f6rv:rrv i o ka lander,
Seminaret fck efterhand karaktar av
dialolragestund kr ing hur lagreg er '
na ser ut ol ika lander och det var
ntressant att gdra larnfdre ser,

IVlitt stdrsta bekymmer var hur rnan
skule kunna klora sig sjav, da de
ntressantaste seminarierna hade en

tendens at paga paralle i.
Luncher och kafferaster dA sponian.

grupper av studenter fran o ka lander
diskuterade lkheter och sk lnader i
slv:il utbildn ng som karriarmaj ghe.
ter och lagstiftning.

Ett besuende iniryck fran konferen
sen ar ocksa den gladje med v ken vi
yrgre delegater h:ilsades. Det b ev tyd.
ligt att det inte bara ar i Sverge som
behovet av att nyrekrytera yngre anf

L2

matare arstort ,  et t  amne son kom upp
geng pa gang under konferensen.

Som al l t id nar rnan nroter mann skor
fran andra lander,  s las nan av att  sk l l
naderna inte ar sa stora. Konlerensen
b ev en mdjlighet att fa en forsta inter'
nat ionel utb ick p) lantmateryrket,
nagot jag saknat under utb dningen.
NL etersiar bara en sak, att skaffa en
prof i  pe Facebook och ga med i  nat
verket fdr att kunna fortsatta ait ha a

kontakter med de tagare fran Austra
l ien, Tyskland, Frankrke, Turkiet och
srael,

Avs Lrtn ngsvis villjag s:iga en sak till
a la stLrdenter och unga lantmdtare:
mdj gheten finnsl Detar inte sakertatt
v lal la har mdj lghei at t  aka t  l lSydney
nasta ar, rren FIG Young Surveyors
f nns pa natet ocksa, bara nagra klick
bort. Det ar sa berikande att fe nya per.
spekt v se ta chansenl

i



Fikapausema var lika viktiga som seminatierna f kontaktskapandet.

Ceci l ia Lind6n, ordf i i rande iFlG
Young Surveyors Networkl

Den arbetsgrupp jaedrv t i fyra ar,  F G
Young Surveyors,lick i E at off ciell sta.
tus som FIG Young Surueyors Network.
Detta hoppasv ska oka vara nrolligheter
att fdrrn: nat one a med ernsorgarisa.
t ioner al t  invo vera yrgre medlernmar
sina verksamheter.  Detta som ett  led iat t
fa fler unga de tagare Ull FIG event.

N4anga yngre fragar hLrr de kar vara
med, hur kan de engagera sg. N4:nga
aldre ;r skepiiska, men lag Zir dvervead
om ait  nar man som ung med em t i l f r : .
gas av sn natone a ordforande e er
presdent om man v l l  vara med, sager
rnan nog Knappasr neJ.

Ver uppglt  som ndtverk;r  at t  skapa
dessa kontaktpunkter nom FG, samt
V;gar n. En maj ghetJdryngreoch a dre
att skapa kontakter ordnade v Stock.
holm forra aret, sk speed rnentor ng

Tyvarrfungerade inte detta rlled orga.
nisatonen iEiat, t  var stora besv ke se
De israe ska studenter sorn tag t s g d t
var dock mycket intresserade av vad v
gar och jag hoppas pA at fa se nagon
el ler nagra Sydney nasta ar.

Ordre G6omdtre Experts pres dent
P erre B bo eisamtordforandenfdrDen
danske Land nspekioerforenlng Hen
ning Emstroem (aver presdent for
CLGE) pratade om erfarenheter av stu.

yngre fdr yrket, dels fa studenterna att
v la vara med i  de nat ione a organisa

En annan vikt ig de i  konierensen var
det okade engagemanget Alr  ka fdr
forsta gangen va des en komm ss ons
ordforande fran Afr ka, Walu a Nabuto.
a, Kenya lar kor i  nr ss on 8. En Working

Week planeras lvarocko 2011 samt i
Nigera 2013 Nigera hade skickat en
delegal ion pa 50 personert  i l  E ai .

Det ar med blandade k;nslor jag ser
frarnemotkorgressen Sydneynastabr.
Komrner v i Young Surveyors Network
att yckas engagera de nationella orga.
nisatonerna att  skicka unga represen
tanter i i l  Sydney? Detvore en stor gl : id

ie att fa amna fran sisnasol man byegt
pa under lyra ar (2006 2010) t  I  er ny
engageraa grupp.

Ca 550 deltagare fren 65 bnder
besitkte FIG lYorkingWeek i
Eilat, vilkel kan jiimfijras med att
vi hade ca 900 deltagare fren
itver 90 landerfiira eret iStock-
holm. Fr:n Sverige deltog
Mika€l Li l je och Bo Lauri f ren
Lantm;teriet samt Cecilia Lin"
d6n, ordfatrande iYoung Suru€y-
ors och lda Kjiirk 116n Trollh?ittan
som 6kte pA resestip€ndium lran
ASPECT,

Over
deltagare

denlengagemang och hur  maf  jobbar i
respektve land idr  at t  des nt ressera



U ppsatstavl i ngen avgjo rd
Lantnrater programmet pd LTH
anordnade hostas en uppsats

tav ng for s ina stLrdenter.  Teriat  var
f  ramtidsperspekt lv nom antmater ior.
r :det.  ld6n kor,r  Lrt l i ran Nya Lantrn;ta
rensjub e!nrsnummer, n |  5/20A8,dar
Lars Are hade Lrtveck at intfessanta
id6er i  s in art  ke Globa omarronder ng
Lars besokte ock* LTH i fovember
200a, da han presenterade s na tankar

Uppsatstavlngen ! i  ysies fore iL,
med n amning niars2009.Priseruto

vades ipengaroclr  med grai  s medlem
skap ett  i r  i  nagof av ntresseforening
arna nom omr:det sar l l t  moj l ighet t i
pLrb cer ng av de basta b dragen Trots
: t t  n:rnga si ldenier visai  preLnr nart
int fesselor at i  b dra kom dei bara in tva
b drag b:da lran studenter arskLrs 3.
.lury med fyra av oss pa LTH. fyra fore.
tr ;dare fdr nar ngsl ivet Skane och Lars
Are f  ck darmed en begransad uppg f t .
Bada b dragen var pa relat vt  iarnn nivd,
med en liien averv kt for Erlk Kasse st.
rands art  ke ,  sorn pub ceras nedan.

lv loj l  gtv s arordnar v en ny !ppsats
tav ng. om ntresse f inrs fran studen
terna och foreningarna. Det ar a td
ntressant att  lata ungdoriar ut trycka
s na iankar om fackonradet.  Perspekt i
vet kan vara begr;nsat, men det kan
ocks: f innas afdra vnk lgar son v
som harvartmed ;ngre intetankerpa

Klas Etnal.l Barp.es, proCran ledare fnr
av I r n Ee n la tsu tb i ld n i n ge n ) I a ntm ate r i,

Lf lK nassetsrran0:
Framtiden inom lantmiiteriomridet
Lantmater,vad;rdet? Rent og skt bor
de det hand a om att  m.i la,v ketocksa
ar Cemefe rnans standigt Lrrsaktande
frbga or i  vad antmaier va nnebar.Det
ar kanske inte fe at saga att  den na fra

ea arobefogad, men den ar onyafserad
Frar l l t iden lnor i  antm;ter i  nnefat iar
sa rianga o ka arbetsp atser och kom
petenser att en fraga aldr g eer ett t
rack igt svar.

den har art  keln ges exempel pa. och
anayseras o ka framtdsrioi  gheter
inom antmater lomradet

I  Sverige, prag at genorn arhundraden
av lantmater och samhalsbyggnad ar
lantmateri ett yrke v tar for g vet. Svens
kar,  och for den delen ovr iga lnvanare
vastvarlden, vei atm nstone nasian vad
en fast ighet zrr ,  at t  man kan be ana den
och att  fast igheter bnder Lrpp siora

Det fakium att  begreppei lasighet
e er moisvarande nte ex sierar siora
delar av var lden gar animaier omradei
an mer ntressani.  Starre de en av mar
ken Afr ika och Lat inamerka br!kas
gefom havd Detf inrs al l tsa ngenfor
rne agare ti nagon fast egendom. v
kei gor ati det enda varlet ett h!s egent
lgen inbr ingar,  ar ka r ied vardetav att
bo [4ark dar produkton forekomrier

nbringar d; et t  v;rde motsvafande det
av produkt onen. men nte a s mer.

Just detta beroendetavva def in lera
de rfarkratt  gheter .  ; r  bdde ett  tydlgt
framt dsomrAde och ett  tyd Cl k ass skt
ornrade nom antrnatef ,  av den an ed
n nger att  artnratef . jnnL nie nAtt  de
oexpLoaterade dearna av varden. Det
;r  gvet att  u ander nte amnar fat t ig
dornen med hja p av bidrae. sA varfor
fie med antmater ? En v kt g. for att
nte saga nodvandig de kampen mot

fattCdori  v;r  den over, ;raf t  anderhar
tyd igt def n erade ratt gheter land vil
ka skapas av lantmdtaren. En d rekt ldl jd
av detta;ratt  kapita kanpaceras fast
eeendom och att agare av fast sheter da
kan f :  r io l ighet att  : rna r ied fast ishe
t e n  s o m  s a k e r h e t ,  v i k e t  s n t u r n a t u r
igtv s si i rnLr lerar ekonorn n I  dessa an

Fragaf om manga Lr.  anders framt d ter
s gvara en av de rnest ntressantauren
f ramt da !antmater synpunkt.  in ie m nsi
for at t  antmater ;r  en obeprovad och
okorirners el  losninC p: u landerseko

lvler nat ionelt  sett  tar sg framtden
lnori  antr iateror ir idet en tyd eare

gesta t i tekn sk uiveck ng De senaste
:ren har GPS fitt ett slort genombrott
pa marknaden, samt d Ct utvecklas
st:ifd gi de digta a kartorna och data.
baserna for att effektv sera bade lor
konsumeni och f  ar producent.  Det idel
ga behovet av att  utvecka teknk
genomsyrar var le teknisk antmatares
arbete dag och morgon.

V dare bdr.  pA det m€rfasi  ghetsratts
l iga p anet,  n:mnas att f r .o.nr.  den I  mal
2009 infors agaragenheter i  Sverige
Det innebarr en ny upp atelseforr.  for
boende f  erbostadshus, dar rnaj l  ghet
a tsa ges attaga sin egen agenhet,som
d: !tgar en egen fastighet,tred mers o
neL t  avgransad.Agar agenheterokarf  r
heten ochtryggheten ai ivaraoberoen.
de sl t t ;gande da man reni jurdiskt

f te kan aga en bostadsratt lagenhei.
! tan endast en ande i  bostadsri i t tsfore
nlngen. Den som l t f t rdar dessa: igar
agenhetsfast gheter ;r  sanrnra j l r r  dis
ka person sori  l t f : rdar kofventone
Jastghetsb ldninC. d.v.s stat lga lant

Far den sorn v verka pe fast ghets
r l larknaden kunde ngen iorde vara
starre ar den att  ha en god kannedom
om fastgheter a manhet.  De siora
!pp och nedgangarna fordrar ged gna



kunskaper i  r iskaralys, matemat k,  hela
fast eh etsbi d n jnCSp rocessen och mark
naden stort-  kunskaper en lantrnatare
fdryantas bestta. Detta r0r sjalvfallet
bade v;rder ng och investeringsbed0rn
ning av ol ika typer av fastgheter och

Yttedigare iypiska lramtidsomraden ar
de probern som Lippkorrrner rned en
akad befolkning pa jorden. Utforrnning
en av staden ornfattar hel tandra d mer
sioner dag ar fdr femt o ar sedan. Fler
mAnniskor anv: i rder mindre ytor.

Stadsp aner ng ar en forutsattning
konsten att  kunna f :  en stad att  fungera
ordent l igt .  De ekonomiska och de lru
rnanitara konsekvenserna av att  ha en
stad underme gt utlormad, Ar n:ist ntill
omoj ga att  skapa sC en uppfattning
om. Lantmatarefs rol l  Ar har ovarder g
oavseit  v iLket land och vi lken stad det

Mil jd lbnkande i  s ladsplaneringen

En annan hornsten i  stadsp aner ng ar
rn jon. De senaste aren har ml l jotan
kandeteskalerat krafUet och for anima-
taren g; l ler det b and annat att  rn nime-
ra transportstrackor v lket har forde ar
bade ekonom skt och mil jomassgt,
iorm av farre arbetstirnmar och rn nska
de utslapp. Det ga er aven at i  b dra t
et ha bart byggande genom att appli
cera ml l jdf tnkande eenorn hea bygg
processen. frdn id6t l fard g produkt.

Behovet av agesbunden informat on
: i r  en even frarnt idsdel nom lantn]ate
r. l taki  rned att tekn ken garfrarnat,  b r
det enklare for gernene rnan att  anvan
da slg av lAgesbunden nforrnat ion,oav
seit bransch. Ett beroende ltveck as
snabbid:r lzigesblrnden nformatiof e6r
dei mojligt att elfektivisera varie liten
bestandsdel,  oberoende anvandare.

Vlol  igheterna h;r  ar stora,far at t  inte
siga narrnast oand ga. Hur mycket
pengar, energi och arbete sparas d rekt
nar minsta del prodLrkt ionsprocessen
d etalserasoch skotsv a posit ioner ng?
HLrr mycket pengar och t  d sparas om
b lar,  bussar och tag kan koras automa
tiskt, reg erat vLa agesbunden nforma
tion? Nyttan av agesbunden nforma
Uon beror a a mann skor pa jorden.
Effektiv sering kan ske varsor.helst och
lnorn vi lket omrade som helsi  tekniken
utvecklas hela t iden och mann skors

.
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anvardr ng i  sarnma takt.
Framtden inorn lantrnater ar,  sonr

synes, et sa passv tt begrepp att svaret
pafragan om vad det innebar,  ar upp t  l l
var je ensk d lantmatare. ArbetsornrA.
dena hor i  manga fal  sar.man, for at t
helt plots gt brytas av av nagoi nytt,
revo ! l  onerande med utrymme for
p onjzrer rned farska d6er.  Pr ncipen
om att forsvara aganderatten arf0r sto.
ra de ar av var lden he t  ny. v ket nne.
bar stora mdjl gheter f6r att lantrn;tare
kan verka globat.  Detta ar det fna l
f ramt dens antmater i-detsom ar nytt
iv ssa de ar avvar den ar avvedertagen
art  andra delar.  Kunskap fnns, men
inte sAlan pa fe stale. IVloj l igheterna
fdr ind v den ;r  obegr;nsade da
m:nga or.r :den ar oberoende varand
ra och synv nke n p: hur arbetet ska

bedr vas var ierar f  raf  omr;de t i l  omra
de och person ti person. Lantm:laren
spe ar manga fa en oerhort cenira
rol  var je projektoch arbete,och fram
iidsmaj l  gheterna bara vaxer och vaxer.

SammanfattninCsv s; frarnt dsomrA
det lnorn antrnater l  beror manga olka
omraden. Det hand ar b and annat om
att  hj ; lpa u : inderna attdef in iera ratt  g
heter i  and, utveckla : igesbunder infor
mal ion, bedriva o ka Vper av fastg
hetsb dninC, Cdra irvesteringsbeddm
n ngar p: fast ghetsr. a rkn aden och
ansvara for er amplg stadsutveckl ing,
inte m nst pa det mi j0rnassga planet.

Sarnrnanfattn fgen ar nte heltack
ande antm:i ter handlar ora komplexa
omr:den en fdr;nderlg t id,  med en
framt d f l r l l  av mdj l  gheter sava nat io
ne l t  sonrgloba t  sett .



M i l joprocessutred n i  ngen
"Bidrar  in te
t i l l  f i i renkl ing"
Remissrundan om M i l joprocessutredn ingen dr nu avkiarad och Aspect har f i t t
tillf:ille att yttra sig. I sitt remissvar fcirordar Aspect en principiellt annan losning av
miljoprocessen dn den utredningen fOreslar. Den ordning Aspect fdrordar ger fctrut.
sattningar for ett fortsatt reformarbete, dar provningen av arenden enligt i forsta
hand Mil jobalken och PBL kan vavas samman nedifr2rn och upp, och dar fr i igor som
behandlas iandra special lagar kan t i l l fogas drendena iden nya, bredare mi l jddom-
stolen. Det bl i r  samtidigt moj l igt  at t  t i l lmdtesga onskemelet at t  fdr storre drenden pfr
mi l ioomredet behal la Hossta domstolen som sista instans.

Sammanlai ining av betankandei:
tv l i l ldprocessuiredn ngen (SOU 2009r0)
behandlar st l  huvudbetankande orga
nlsator ska och processue a fr:igor.

Ori  utredningens fors ag genomfors,
for:ndrasml ladomsto arnasarbetsupp
gTier rad ka t .  Fdr narvarande aran.sok.
n ngsm:len, som domstolarna provar
iorsta nstafs,def tyngsta uppg ften. Det
ga ert  lstandsfrasor som ror storre m
lolafL ga verksariheter och vattenverk

framt dens mil iodomsio ar kommer
sta et pravn ngen av averk aganden att
vara den dorninerande uppgiJten.
Nl lodomsto arna ska aven i  fortsatf
n ngen vara nofdnade t  ngsr. i t tsorga.
n sai  onen. nom denna organ sat on
kommer dock m ladomsto arna att  nta
en sarsia n ng genom att  i  hLrvudsak
vara nr iktade pa dverprbvn fgav bes ut
som har fattats av forvaltn fgsmynd g
heter forsta nsians.

F0rva tningsmynd ghetef som lar t  I
!ppgift att prova t siandsiragor m:ste
motsvara hogt sta da krav fraga om
organ sai on och kompetens. Gr!nd . ig
gan. leTorden nya nstansordr ngen bdr
vara att  den kompetens sor l l  f inns hos
mil lodomsto arna ocksa ska f  nnas hos
defdrya tningsrnynd gheter so|n overtaf
vssa uppgfter f ran doristolarfa.  For
detta kravs att rnynd gheterna ksom

domsto arna har en hog grad av sja v
stand glret.  De persorer som;r bes (r ls
latiare bor vara sysse satta pa heltid
med i i  standsarendena \4ynd gheterna
bor ha egen budget och bor,  genom att
forfoga dver eena rnede .  kunna ansta a
persona t i  rack gornfai tn ng

L) Styrande d fektlv
Uiredn ngsd f€kt iven har var i t  starkt

styrande och givt  tet  utryrnme for
utredn ngen att  vaJa osn ngar De fra
gordar rnan tagitsta ln ngarva redov
sade och l t redda. och gvet forutsatt
n nearna synes utredn ngens farsag

2) Ej utredda konsekvenser
De sarsk da yttrandef som lamnais

pekar pb att  dei  f  nns f  era pnnc piel  a
och praktska lragor d:r  utredf ngens
lars ag fneb;r st : i  n ngstaganden som
kan fa :rngtgaende konsekvenser som
nte fu t  ut  be yses av utredn ngen. de

fr;sor sorll tas upp yttrandena har
Aspect fol iande synpunkter:

a) khet med erperterna Beneisson.
Bonde Dah slo ,  Ragmark och Sandblef
anser Aspect att  f r :gor om t i  at lghet
och ersat in ng bbr avgaras i  et t  sam
manhans. Utrednineen overdr iver ski
naden r.elan den offent igratts ga
p r o v n  n g e n  a v  t i  a t l g h e t o c h d e d s p o s .

tva reglerna for ersatin ng, och fokuse
rar sin redov sn nC helt  och ha et pd
vattenma ef.  prakt iken rnefattar nas
tar a a m jo,  PBL fastghet*renden
ns ag av bada typerna av avgoranden

arenden om mil lofar l ig verksamhet durr
nagon ers;t tning fdr stdrningar t  !  n: f
boende en gt reglerna inte kan best.im
mas kan det for verksamhetsutdvaren
prakt kef bl i  et t  va me an att  fskranka
verksamheten el ler at t  kdpa in er narbe
hgen fastghet.  for at t  erh: la ei t  i i
st ind. I  PBL.arenden ar de vanl igt  fore
kommande exp oaier ngsavta en. dar en
exp oator "if v igt atar s g att bekosta
of ient l iga an,ggn ngar Lrnder vi lkorei
att  detal jp aner nnehal ler en v ss byg
gratt ,  exempe pa sarnma sak. I  arenden
som handlaggs genom forrai ining ar
deita fdrhal ande det norr,ra a.

b) Vad g.i er namffr:gan. sori beto
nas av Kr stefsson, Bonde och Dah sjo,
anser Aspect ai i  den ar av klart  lnde

c) Vad Ca er vaet av processreger
som behandlas av Ftger,  Vkufd och
Darpo ar det svari  at t  averb/ icka vad en
ny processordning kornmer att  inneba.
ra. Behovet verkar f  fnas, sar i t  d gt som
konsekvenserna av att  ha fyra o lka pro
cessordningar andet kornmer att  bl
fordroi f ingarav hard aggn ng och ratts
for !sterforensk da. rartd borforval t



n ngsprocess agen anvandas och en
*irsk d utredning ned ett  annat man.
datbvervaga hela fragan samlat.

d) Fr;gan om prejudikatbidnlng tas
upp manga yttranden med oika
u€angspunkier. Aspects upplattn ng
samrnanJal ler ihLrvudsak rned Jan Dar.
pds. I\,4iljd6verdomstolen bar vara sista
instans och uttryck gen stafor prejudi
katbi ldn ngen inom de omraden rnan
framdver kornmer att  behanda. Det
bdr rndj l igen f innas en mdj l ighet fdr
IVI ijodverdomstolen att dver amra
avgdrandet i den typen av arenden ti
Hdgsta dornsto en.

3) Ingen fdrenkl ing
awaktan pa u?ednlngenss Ltbetzin

kande iir det svart att Overblicka vad
man utredn ngens samlade forslag
b drar t i l  at t  " forenka, samordna och
pa sa satt effektiv sera hand aggn ngen
och donrstolsprovningen av fastghets
mal och mel och arenden en gl  mi jd.
balken och PBL",vi lketen igtd rektven
ar ett av utredningers tva syften. De for'
andringar som franrgar av detta betan
kande kommer nte pa nagot m;irkbart
satt  at t  b dra t i l f6renk ng och effektvi .
serjng, etminstone irte ur verksarnhef
sutdvarnas synpunkt (se s;rskit yttran.
de av expearen u f.lohansson). F6rklar
ingen igger sakeri i hur utredningens
uppdrag ar formulerai, och det faktum
att reger ngen best,lt delbetarkande
sorn i praktken onrdjlLggdr fdr utred.
n ngen attsarnlatdverb icka konsekven
serna av olika delfiirsag.

Aspecl f0reslar annan lijsning

For Aspect som remissinstans finns
inga begransningar i form av d rekt v.V
kan d;rfdr utnyttja utredningens ged g
na arbete och med detta som grund
arnna ett  f6rsag t l l  en annan pf lnc
piell ldsning sorn battre motsvarar
regeringens syfte med uppdraget.

Sorn utredningen redovisar, och som
framfdrts f era andra uiredningar,
i inns det starka argument for at t  kon-
centrera hanter ngen av kvalif cerade
avgaranden p: i stort sett al a ornreden
Ull farre platser, for att darigenom
sakersta a t i lgengen t i  kompeters,
och forebygga att samma reger tolkas
oika beroende pa vern som fattar
beslutet,  snarare an pa sakl ig grund.
l\led det argLnrentet fdreslar utred.

n fger att 21 rn joprovn ngsdelegatio
ner b r fem koncessionsnzimnder, med
regona a ansvarsomr:den. Konces
sionsnamndernas "dornsiolskarakiair ' ,

iksorn deras sla vstand Chet betonas av
utredn ngen och an rner ivssa av deytt
randen som larnnas LanslLrtningt lden
na. Sanrtidigt fdrordar utredn ngen att
det ska firnas rn jodomsto ar far han-
ter ngav mijo-,  PBL- och fast gheisaren
den med samrna regiona a indelning.

Utredn ngen skapar genom stt  for
slag en ordning darfem reg onala dom
stolar provar rn jarnel i andra nstans,
sorn tid gare pravats pA samma geogra
f iska niv: .  Samrna dornstol  prdvar ock.
sa andra nstansbeslutfat tadevdfor.
rattning och i  t redje instans p an. och
bygg{ragor, som tidigare prdvats av
kornnLrn och lansstyrelse.

Onr syftet ;r att forenkla arendehan.
teringen ur ett verksanrhetsuiavarper-
spektiv synes det vara nalurlgt att fdra
sarnman de resurser som aggs pd kon
cessionsnamnder och mll jddornsto ar
t  I  utakade mil lddomstolar med en Vd
l ig sja vstandig stal lninC och bevdande
berednlngskonpetens nom hela st t
raiisomrade. Med detia som utgangs
punkt g,r det sedan att fdra en d skus
sjon om vl lka b/perav mi ldarenden som
gar att  fora nedat i  besutskedlan,
ant ingen i i l l  kommunen, el ler t i  fast ig
hetb dningsrnynd gheten. Man kan
aven tanka sigai tv ssa fragor kan bes u
tasavden avdessa tva mynd gheterdar
den sakande val ler at t  ta Lrpp der.  P)
samma s;itt kan rnan tanka sigatt vissa
planarenden el ler fas ghetsarenden ar
sa komp cerade att de nte provas av
kornrnunen eler fastghetsbi ldn ngs-
mynd gheten utan dlrekt averamnas
16r prdvn ngav rn jddomstolen.

Tarken i foreeeende stycke kan upp.
fatias sorn revo ut onerande, men kor.
mer for de flesta verksamhetsutovare
att  innebAra en sior fbrenk lng. Att  f :  en
v lkor*ndringfor produkt ion ien fabr lk
godkZind samma besut sorn innebar
ai tbygg ov bev jas ar lngen or ml igtan.
ke. Att  fast ighetsb ldninesbes ut och
planarenden samordnas ar redan dag
e'r fuLt naturlig sak, och att ett farralt
ningsbeslut sku e kunna innebara att
en overenskomme se orn ersattning
enl gtvaitenlagen iaststal s borde ocksd
vara rnol l iet .A l t  skots p, loka nva,och

inneha er ett  rrat t  av ldrhandlande
inomde ramarsom agstf tningen med.

eer. Ett bes ut om ti atlighet f6r en ny
etab er ing av en rdustr  ml l jddomsto
len borde omvant rneb?rra att aven
p anfrdgan och fastghetsb dn ngslra

ean ar avgjord, eventuellt med utrymme
for negon jamkn ns.

Fiirurs5ttningarna har f0landrats
Dei som gdr att  nte utredningen (e ler
dess Lrppdragsgivare) korrrner fram til
en losning som l iknar den ovan skisse
rade arfdrmod gen att t  den hurni t  r in
na iV;8. Nar de fragor som utredningen
hanterar forst  formulerade fanns inte
mil loba ken, mi l lodornstolarna el  er ml l .
jooverdomsto en. Dei fanns med andra
ord en osakerhet om vad sorn sku e

lamp g awagning
ensk da arenden gentemot mi lobal.
kens ma och al lmanna hansynsregler.
Efter to ar med m j6balken har praxs
hu nn tvaxafram pa en rn;ngdomraden
och standardvi l  kor for olka typer av
verksarnheter af nu etablerade, och kan
t l l ;mpasdlrekt okompliceradefal .

Ett annat ska ar den starka stravan
sorn funnits att renodla dornstolarnas
rol l ,  devs nfuerad av Ec.retten. Det
gar dock att konstatera att kravet pa
rattssaker hantering inte pa nagoi sati
kraver att en domsto erbart hanterar
6verklaganden, och ett  inonfack gt
jur stdrskemAl orn "rena dornstolar"
maste fa vilka for verklighetens krav pA
forenkl ing. Flera hundra ars erfarenhet
av forrattn ngsverksamhet visar hur
effektiv en n'ryndighetsonr bade utreder
och lattar beslut kan vara, bade fdr
ensk lda och fdr samhalet som helhet.
Dagens mil jodomsto ar har heler inte
uisaits for nagon allvar igare kritik med
sin nuvarande, blandade uppgif t .

Den ordning vi forordar gdr det ocksa
rnojiet att tllrnotesga 6nskernelet att
for storre arenden pa miljoomradet
behella Hogsta dornstolen sorn sista
instans. Frarnfor a t ger det utmarkta
forutsaitningar for eii fortsati reformar.
bete dar pravn ngen av arenden enligt i
forsta hand n'r ljoba ken och PBL kan
vavas samTran nedifrAn och upp, och
dar fr ;eor sorn behand as i  andra spe.
ca agar kan t i l l fogas arendena i  den
nya, bredare mi jodomstolen.

Peb r We gstr dn, a r d t'ar a n d e



nrngsprocess agen anvandas och en
*rsk id utredning rned ett arnat rnan-
dat dvervaga hela fragan samlat.

d) Fragan orn prejud katb dning tas
uPp i  manga yi tranden med ol ika
utedngspunkter. Aspects Lrppfattning
sarnrnanfal er hLVLrdsak rned Jan Dar.
pas. Nrlillddverdornsto en b.ir vara s sta
nstans och uttryck igen da far prelLrd
katbi ldningen inorn de onrraden mar
framover kommer ai i  behandla. Det
b6r mdj lgen f lnnas en mdj Chet for
Millddverdomsto en att 6verl:imna
avgdrandet den typen av arenden t l l
Hdgsta domstolen.

3) ngen fdrenk ng
lawaktan pA ulredn ingen s slutbeta n

kande ar det svart att overblcka i vad
rnan utredningens sarn ade forsag
bidrar t 1l att "fdrenkla, sarnordna och
pa sa satt effektvisera handlaggningen
och domstolsprdvningen av fastighets
ma och ma och arenden enligt rn ijo.
balken och PBL", v ket enlgt direkt iven
;r ettav utredn ngens h7a slten. De for
;ndr ngar som lramgar av detia betan.
kande kommer inte pa nagot markbart
satt  at t  b dra t i l fdrenkl i rgoch effekt iv.
ser ng, atminstone inte ur verksamhet.
sutovarnas synpunkt (se sarskllt ytiran.
de av experten u fJohansson). Fdrklar
ngen lgger sakert  i  hur utredningens
uppdrag ar iorrnL erat, och det fakturn
att regeringen bestallt delbetankande
sorn praktiken omolliggor fdr utred.
ningen attsam atdverbl cka konsekven.
serna avo ika de f6rslag.

Aspect r0resler annau liisning

Fdr Aspect som remissinstans f inns
nga begr;nsningar i  form av d rekt iv.Vi
kan dafor utnyttja utredn ngens gedig
na arbete och rned detta som grund
Larrna ett  fdrslag i  I  en annan prnc
piell ldsning som battre motsvarar
regeringens syfte rred uppdraget.

Som utredningen redovisar,och som
iramfdds i  f lera andra Ltredn ngar,
Trnns det starka argument for att kon-
centrera hanter ngen av kvalifcerade
avgdranden pa stort sett a lla o rn rede n
ti/l fairre platser, fbr att darigenom
sakerst:illa ti gangen Ull kompetens,
och fdrebygga att sanma regler tolkas
o ka beroende pa vem som faiiar
beslutet,  snarare an pA sakl ig grund.
Med det argumentet foreslar utred.

n ngen att  21 mi l jopravn ngsde egat io
ner b i r fem koncess onsr:mnder, med
regionala ansvarsomrdder, Konces.
sionsnarnndernas "donistolskaraktaf ,
lksom deras sjalvstand ghet betonas av
utrecln ngen och an nrer vissaavdeytt
randen sorn amnas ans utningt l lden.
na. Sanrtd gt fdrordar utredningen ait
det ska f  nnas mll ladornsto ar for han
terlngav rn ljo., PBL och lastighetsaren
den nred sarnma regonala ndelning.

Utredningen skapar genonr st t  lbr
slagen ordn ngdarfem regona adom
stolar provar m l joma i  andra nstans,
som t digare prdvats pa sarnma geogra.
f  ska r  va. Sarnma domsio provar ock.
s:  iandra instans bes Lrt fai tade vid for
rzittn ng och tredje nstans plan- och
byggfragor, sorn tdigare provats av
kommun och ;nssvre se.

Om syftet ar att forenk a arendehan.
ter ngen ur ett verksamhetsutovarper
spektv synes dei vara natLrr igt  at t16ra
samman de resurser sorn l ;ggs pa kon.
cessonsnAmnder och rn jbdomstolar
ti utdkade mlljddornsto ar rned en tyd.
g sjalvsiand g stzi In ngoch betydande

beredn ngskonrpetens nom hea si t t
rzrttsomrade. [/]ed detta som ulgangs.
punkt gar det sedar att  fora en diskus.
s on om v ka typerav miljo.irenden sor.
gbr att fora nedai i beslutskedjan,
aningen i  I  kommLrnen, e ler t i l l fast g.
hetbidn ngsmynd gheien. l \ / lan kan
aven tanka s g ativ ssa lragor kan bes u.
tasavden avdessa tua mynd gheterd;r
den sdkande vAl jer at t  ta upp den. Pa
samrra *tt kan rnan tanka sig att vissa
plan;renden e ler fasighetsarenden Ar
s: komplcerade at i  de nte prdvas av
komrnunen el ler fast ghetsb ldnings
myndigheten utan d rekt dverarnnas
fdr provning av mi j0domstolen.

Tanken i foregeende stycke kan upp
fattas sorn revo Ltionerande, men korn.
rner far de llesta verksamhetsutdvare
att  inneb: ira en stor farenk ng.Att f ,en
v lkor*ndrngf0rproduki ion enlabrk
godkand sarnma besut som innebar
att  bygg ov bevi jas;r  ngen or m igtan-
ke. Att  fast ighetsb dningsbes ut och
plan;renden samordnas ar redan idag
en ful t  natur l ig sak, och att  et t  larratt
ningsbeslut sku e kunna innebara att
en overenskornrne se orn ersattning
enl gtvattenlagen fastsulls borde ocks:
vara mol l ig i .A l tskots p: loka nva,och

innehaler ett  rnatt  av Jdrhandlande
inorn de ranrar som lagsUftningen med-
ger.  Ett  bes ut om i  l6t lghet far en ny-
etabler ng av en industr j  mi l lodomsto.
len borde ornvant lnnebara att  aven
p anfragan och fastgheisb ldningsfre.
gan aravgjord,eventue t  med utrymme
for nagon lanrkninC.

Fdrutsafi ningarna har tdriindrats

Det som gor att inte utredn ngen (eller
dess uppdragse vare) kommer frarn t I
en dsn ng som knar den ovan sk sse.
rade ar forrnodl igen att  t iden hunnit  r  n.
na vag. Nar de fragor som Ltredningen
hanterar fbrst  formu erade fanns nte
m j6balken,m jodomsto arna el ler mi-
idaverdonrstolen. Det fanns rned andra
ord en osakerhet om vad som skulle
anses vara en arnpl ig awigning i
enski lda Arenden gentemol ml l jdba
kens rrAl och almanna hansynsreger,
Efter tio ar med millobalken har praxis
hunnjtvaxafram pe en mangd omraden
och standardv lkor far olika typer av
verksamheter ar nu eiablerade, och kan
ti arnpas direkt i okornp icerade Jall.

Ett annat skal ar den starka stravan
som fLnn ts at i  renodla domsto arnas
ro , delvis influerad av EG r,itten. Det
gar dock att konstatera att kravet pa
r;tts*ker hanterng nte p; nagot satt
kr;ver att en dornstol enbart hanterar
dverk agarden, och ett inomfackligt
jur istdnskema orn "rena domstolar"
maste fa v ka far verk gheiens krav pa
forenk ng. F era hundra ers erfarenhet
av fdrraittningsverksarnhet v sar hur
ellektlven rryrd ghetsom bade u?eder
och fattar beslut kan vara, bade fdr
ensk da och for samh;l let  som he het,
Dagens m l jddomstolar har hel ler r te
utsatts for nagor a lvar gare krt k med
sjn nuvarande, blandade uppgft .

Den ordningv forordargof det ockse
mbl gt att t lmotesga onskemalet att
ior storre arenden pd m ljdomrddet
behZi a Hbgsta domstolen som ssta
instans. Framfdr al t  ger dei utnarkta
iorutsaittningar f6r ett fortsatt reformar
bete dar prdvn ngen av arenden en igt i
forsta hard m jobalken och PBL kan
V;vas samrnan nedifran och upp, och
dar fragor sorn behand as i andra spe.
ca agar kan i i l l fogas arendena i  den
nya, bredare mi l lodomsto en.

Pete I W dgstt a m, otdf a r a nd e



Succ6 for Saccess
Efter bara ett 6r med den nationella satellitdatabasen Saccess med kostnadsfria
satel l i tb i lder kan man tala om succ6. Antalet som anvdnder satel l i tdata for at t  fdl ja
fdrandringar i  mi l jc in el ler fdr at t  planera sin verksamhet har mi ingdubblats sedan
Saccess oppnade.

AV HELEN ROST

Sedan mitten av 1980-talet har
bara en tam;gen i ten kretsaktd.

rer till ful o utnyttjat den inlormat on
som f inns b lderna. Biderna har vart
dyra och likasa de prograrnvaror och
system sorr kravs fdr att extrahera
informat onen. Nu nar b lderna Sac.
cess kan erbju das kostn adsfritt och ner
prograrnvaror fdr att ttta pA biderna
finns att ladda ner grat s pa natet opp
nas helt nya mdj igheter fOr anvzlndare
som annars inte nyttjar sate iibilder i
sitt dagliga arbete. Ett ar efter starten
har 1400 anvandare registrerat sg.

Bland dem som drar nytta av gra.
tistjanden finnsaktijrersorn kan ana y.
sera satellitb lder, men sorn tid gare
inte alltid hafi rad att kopa sadana .
exernpelvis rn ndre komrnuner och
sma skogsfdreiag. Skogliga anvandare
har nytta av sate litbilderna nar de ska
awerka, anlagga vbgar eler inventera
sna skogsbestend. Kommunala Jor
valtningar anvander bi lderna i  sam.
hal lsplanering.

Bland kunderna aterfnns i iven de
som t idigare beta at fdr blder,  rren
ocksa nya anvandare inom exempe v s
universitetsv,dden sorr nu anvander
dern idr undervisn ng och forskning.
Manga har upptackt m0jligheten att ta
hern data och sedan prava sig fram,
experlmentera ite fdr att se vad som
garattgdra rned b lderna.

Tack vare att b der finns fran 1970
ta et och framAt kan man va digt effek.
Uvt idl ja eventuel la fdrandringar i  land.
skapet. Arliga uppdateringar av Sac.
cess ger chans t  I  tata uppfo jningar.

Den farg nforrnation som finns b .
derna gdr det ocksa mdjlgt att pa en

ganska avancerad n va studera vegeta.
tion. Fdrutom ati kunna avgora exaktv l.
ken grdda eller vegetationsh/p som ar
dominerande inorn ett  v isst omrade, ar
detaven m6j l igtattsk ja exenrpelvis ung
fr;n gammal skog eller fr sk skog frAn
skog sorn angrip tsav nagon sjukdom.

Efiersorn bilderna ar uppbyggda av
sme fyrkanter,  pix lar,darvarje p xelrnot
svarar en yta pa tio ganger to meter
rnnebar det att man inte kan se detaljer
pa samnra satt som rner hdgupplosta
f lygbider.  De sorn v lha visuel l t  at tra kt i
va biderd;rde kan ursk jadeiajersom
bryggan v d det egna sommarst:illet kan
ant ingen vanda sigt i l l lv letr  a fdratt  kdpa
f lygb lder eler se detal jer f ran Googles,
En ros och Hittas gratisrnater al.

Satel l i tdatabasen ar oppen f0r pr vat.
persorer,  f6retag, mynd gheter och
organisat ioner i  Norden. Den skapades
efter ett r ktat ans ag fr6n regeringen
och dr ften som skots av LantnrZiter et

f  inars eras genom ett  samarbete mel.
an Naturvardsverket,  Rymdsryrelsen,
Skogssvrelsen, SLU, Holrren Skog,
Vattenfa loch Svea Skog. Denna sarn.
verkan gtjr tjansten grat s.

For att  fe ladda nerbi lderkr i ivsregi.
s?erng. Pa grund av avtalsmassiga
skal ar kravet att  anvandaren Ar bosatt
el ler verksam i  nagon av de nordiska
anderna.

Dessutorn ska anvandarna ange
nagon av Lanimliter ets aterfdrsaljare
sorn de sin tur kan knytas Ul l .  Fdr att
kunna genomfora de mest avancera.
de analyserna av satel l i tb i lderna kravs
Jarkunskap och speciel la programva.
ror. F0r aterforsaljarna N,4 etria, Ca rtesla,
Esr S.Group, Logica, MapFactory och
SpaceMetric kan satelitdatabasens
kostnadsfra bi lder med andra ord
generera intakter dA de erbjuder denna
typ av tjenster.

Lank t  1l  Saccess:
http:,/saccess.lantmateriet.se

Bilden visar tue kattrikiea bildet dver samma am6de,en med infrcrdda fa;rget som itr
lenpligfar vegetatiansstudier ach en i natu iga fdrger. Databasen inneh'llet denna
typ av faradiade pradukter men ackse obeatbetade dah far avancetade anvendare.


