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Vdlkomna t i l l  6rets VL-dagar!
Det Zir i ar 29e gangen i fotjd som v sarn as ti de ar ga VL.dagarna. Arrangemanget kaitadestursprung gen V: lrder ingsdagarfa och varresekonorn v,esamiaett;n,,,1"0","*n,,."-#i.""'#"Xti,!:li'fli:Tfl::::;"J.i;:.rf::
dei *ttei dka intresset och Lrppnr:rksamheten kring var kursverksamhet. Dj ""_" O* "rr" *,lyckat beslut. Forsta eret, 1981, var vi pa crand hote I i Stockhotm, men seda" ;;;;;;;:rrliars arrangernanget i Fo kets Hus istockhotnr. En fr:ga.om ui ,esonerrtom a, "['""""ir" U,dagarna utanfar Stockhotrn, fdr att darigenom visa att ASpECT vil uu. * fOr* in* fO|. f r-"f u f,,,.det. Fragan zirfodJarande aktue L

Sverges Lantnr;tareJorentng arrangerade sarnrrd gt utb dningsdagar. p: va ren2OO2kar|vioverens om ait v tit sammans i fortsattn ngen skulte ha gernensamma utbitdningsdagar. Arerdarpe inbjdd vidarforvara rnedtenrrnar ti 

 

d; forsta Varaer ngs *n 1r",.*rid""lr""."O"iU *ett lranrgargsrikt arrangernang inte mifst genom ett n;jra samarbete med fantmatertet. pro.

ff T::;i:'ffi n:J::,X: i::ig ilH:[ii.iltil:J, ?::l""j.J::":arii;;-
N!'mera geromlors VL.dagarna som ett  arrangemang av ASPECT och har b|vi t  svnneniqef( oDstal-al  o dr o pe, o1-r -reo toop'  I  I  t

dertasande p. vL.dasarf" nn,0,,",, ",,,nr"," ii.1:l::"^1"-"-::ti9":i :" 
':mharrsbvssnad Ett

l]ppskattade som tidigare 
ornoppn ng ar aft arets vL clagar sf'a b| lika

Fdrattyt ter gare bka upprnarksamheten kr i rvLdasarna,utettryrern,.,"",,"orrr..,,Jii',ij::il::"i:liJJ";:lJ:T::;lX;il1t":]
Bes6ksern nariernatsta fraeorJVarakt iva underdtskusstonernatDa hoppasv/att  nt far iva nyt.l g . o a g d r  S l o r h o t . . O c ,  t u " , . " . t , g a o " e d . f l " d r o t , e g o . , . " r r - t a . d , d " , . ' "
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Koslerhavets nar ionatpark
fo F hdFtd - t -  ror t  F" , .or  r "d-  rc t ,o n, t "o.  o ,

r -o F " . r r+edo_.or  dr  s to
re an nagon afnanstans i landet.

Sto.khohs st rom ardei fyndtga namnet  pA en ! i reu
n ng 0m det i ramtda e nAtet  rs tockho m.

Agar lagenherer  -  hur  runkar  del  egen igen?
Tva examensarbeien tar !pp den jor Sverse nva
!ppl,telseforme. agar aeenheter

R I C S  n u  i  N o r d e n
o l . ( r  n e a i a  o , n o .  a , . € .  o . n 1  ,  . o , B d - r r . c  ? r .
aen rsJ, l te  at t  vz i r .a  oh. Inanhetens nt ress-"

Ny v i i rder ingssrandard
q d ,  r o . " r ' , . d ' o q  B . . a  d a . d . o r " . . d  r  " ,
l .  .o"s or  "  t "  e€ " ,  on ,Foo.  .g  on ,  r ; .  ,  ,  rer' r 'd 'er  . t '  ,  ied Cd,  -  " r  s  u de. \ ; ,o" , "s  |  1r

E k o n o m i n  i l e r h a m r a r  s i g
Sverise har betyd igt minctre problem an USA.

Debat t :  F i j r  och emot fast ighetstaxer ing

Bet  pa v i ig

lsanrband med ny st rackning av E22 Jdrb iSbderkaprng prd_
vas ef inhessant rdsning i korsntngen metan E22 odr cbta
Nanar, me.t byggandeiav en biitfr.
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Kosterhavet
- Sveriges f i i rsta marina nationalpark
Kosterhavets nai ionalpark ar  den forsta iSver ige under havsytan.  Den invigdes pdr
Koster  den 9 september i  dr  av kung Car l  Gustaf .

AV STELLAN HERMANSON



norska grarnsen i  rorr  och soderui  i
vattnen uianfor Grebbestad. Sarniid gt
nvrgcles en motsvararde norsk nat io
na park pe Hvaler.Av kartanframgerat
nat ionalparkerna utgdr en samman
hangande enhet

Kosterhavetar eti 300 km2 stort havs-
onrrade Str.irnstads och Tarums korn-
nr!ner i  norra Bohus an. Det:r  fdr Sve.
rge helt  unikt  med en artr lkedom som
arstdrre;n nagon annanstans andet. l
centrurn fdr Kosterhavet finrs Koster
Vaderolorden, en dtupspricka som ar i
c l i rekt kontakt med djupare delar av
ai lant€n. Fl ;r ,  pa 10O.250 m djup f inns
mangder av koral ldjur,  svarnpdjur,  arm
fotingar, djuphavsf skar och mycket
annat. Koster Vaderbfjorden fLngerar
som ett ltet tftha in i At anten och har

Natiofa parken ar en av landets
a ra stdrsta och stracker sig iran

kan bAde forskare och tur ster nluta av
att  fnna exoiska dlur pa bekvarnt
avstdnd (och djup).  I  Kosierhavet f  nrs
over 6000 o ka djur och after urder
ytan. Ogonkora en ar en av dryst 2OO
arter som har sin enda kanda svenska

Aven aarna Kosterhavet ar bio og skt
un ka Omr;deis terrestra naiurvairden
ar myckei hoga och en gt Kerstin
Johannesson pa Sven Lov6n Center
(Tjarno nrar nbio oe ska stai on) helt
kass med Ab sko, O and och Gotland.
Aven om en besokare mestfasc nerasav
blomsterprakten (orkid6er,  blasippor,
gul lvvor siort  anta )  sa f inns stora bio-
oglska varden ocksa det hoga antal
ska baggar och f lar i lar som f inns Jram.
for allt pA Kosteroarna. Ornradets geo o.
g araven den spec e I  och rnycketspan.
nande. I  den inre delen av Kosterhavet

dominerar Bohusgraniten, rnen p,
Kosieroarna och i  den Or ka kosterark
pe agen f inns en broklg b andn ng av ol  .
ka bergarter dArframfdr a tberearterna
diabas och ronrbporfyr, sorn skar sorn
svarta streck genorn andskapet, ar
magn I  ka.

Kosterhavets grLnda ytterskargard ar
kraftigt exponerad lar vagor och vindar.
Det aren farsvenska forh: i landen ovan.
lig havsrn jo som bluder besdkare p:
starka naturlrpplevelser oavsett arst d.

Nationalpark eller natureseryat

Natonalparken innefattar alLa marina
omraden med t  l lhorande dar och skar.
Darutover irnefattas negra mindre land
omraden pd Nord och Syd koster, vilket
framgarav kaftan. Redan t  digare har ca
65% av Kosterdarna ett besiSende och
varaktgt skydd genom naiurreservat. I

idagfarvaltare



Inga markkop
Ktara

sanrband med nai ionalparksbl ldning-
en b das nya naturreservat som ersat.
ter bef intliga. Samt digt sker en dversyn
av reservatens avgr5rsningar mot 6vr.
ga omraden.

Naturvardsverket har fart markf6r
handl ingar med rrarkagarna inorn det
presumtiva nationa parksomradet pA
Kosier, I syfte att fdrvarva sarskit
skyddsvard mark och bl lda natona.
park. Det g,iller i forsta hand de norra
dearna av Nordkoster.  Overenskonr.
melser om markki jp har nte kunnat
traffas, vador dessa ornraden bibehalls
som naturreservat tlls vidare, Natur-
vardsverket har valt att dagslaget rte
*kerstala omradet som nat iona park
genom expropr aton,

Fdr bes6karen rnedfor dock reservat
stal  et  fdr nat ionalpark inga ski l  nader,
dA Naiurvardsverket uppgraderar skdf
seln av naturreservaten t ll samrna niva
sorn skdiseln av rationa parken.

Bede nationalpark och levande bygd

Statens p anerlng av nat ionalpark och
naturreservat hargatt  hand ihand med
kommunens overs ktspianering (paral .
lella p aneringsprocessef). VlaLsath ng.
en det samordnade arbetet rned Kos
terhavets natona park och den fordlu
pade aversiktsp anen (FoP) harvartai t
lokalsarnh; l let  pa Kosterska vara evan.
de och utveckas pa ett langsiktigt hA l.
bart sait, samtidgi som b dandet av
nai ona park och reservat ska ge det
nadvandlga skydd och stod som kravs
fdr bevarande av natur och kultur land.
skapet.  I \ /ed halbar utveck ng menas,
att sava ekologisk som social och eko
nornlsk hal lbarhet uppnas for omrAdet.
En av huvuduppg l terna far FOP:en har
ldLjakt igen vartattbesk.va och awaga
hur nya bo$ader, verksamheier och
andra anl:iggn ngar som starker Koster
sarnh:illet kan t lkomma samt digt som
Kosters natur. och kulturv,rden beva
ras. lvler konkret uttrycki kan en hall.
bar utveckling pa Kosterdarna stddlas
genom alr
. F er arbetsplatser ti skapas pa Koster

Besakare fascineras av blamsterpftkten atkid'er, bEsippaL gullvivot inengd. Pe
bilden Sankte Perc Nyckiat, en arkideatt.

.  Fler bostader t i  skapas fdr aretruntan
vandning elLer at i  f ler bostader kan
bibehal las fdr kostersamh;l  ets behov
. Kosters natur och kul iur landskap
bevaras genom skydd, skotseloch bru

. En angslktig ha bar inlrasifuktur ska
pas rned etfektiv fdrvaltn ng

Styr mot helarsboende

vlalet orr akad helarsbefolknlnc pa Kos
ter innebar konkret uttryckl i F0P:en, att
markomraden anvisas som ska mdj g.
gdra infyi tning rnoten dkad fo knrangd

pa Kostert j l lca 500 invanare om l5 ar.
dagl inns 340 nnevanare pa de Ne dar '
na, men redan nu kan en fdrskig
okn ng konstateras, vilket ar nycket
ovanligt fbf en skargardso som lnte lg-
ger en storstadsregion.

Kommunens rralsattning: i r ,  at tverka
far att  de bostader som t i lkomner pa
Koster sakras fdr arekuntboende. Kos.
ter har begr;nsade markresufser och
det kr,ivs darf6r en husha ning rned
dessa. Om n-rarken konsumeras ocksa
fdr ny fritidsbebygge se eller om nya
helarsbostader dvergar till frit dsbostzi

Koster.Vederiifjotden fungerar son]� eX litet tiXhel in iAtlanlen ach hAr kan bede
lorckare ach turistet niuta av attfinna exaltska diur pe bekvdnt avsfind (och djup)



der kornmer ett fortsatt byggande fdr
aretruntboende att forsvAras framti
den och malet om dkad helarsbefolk
ning kommer nte att  uppnas. Darfdr
kravs en aktv rnarkpo iUk och ett 6kat
kommunalt  engagernang vid t i l lkoms
ien av nya bostader,  som styr motupp.
lablseformer som sakersta er angsik.
Ug anvandning fdr helarsboende.

Kornmunen har i  FOP:en iagi t  f ram
exempel pa styrndjligheter.
. Kommunen forvarvar och p anl;gger
rnarklamp gfdr he arsboende. Bebyg.
ge sen uppfdrs och ags av almannytt .
ga bostadsfdretag eler annan agare,
som sakerst, ler en lengsikt ie anvand
n rg fdr he arsboende. Hyresr; t t  el ler
kooperativ hyresrattt lampas.
.  Kornmunen godGnner pr ivat ex
ploat6r av nrark for helersbebyggelse
endast om edorder ga de ar av exploa-
ter rgsomradet dvergar genom mark
forV;rv t i l  kommunen,

En stifteLse, Kosterst ftelse n, skoter
dag stora de ar av den blvande naiio.
nalparken Kosterhavet rned anslutancle
naturreservatsomraden. Uppg ften sker
pa uppdrag av lansstyrelsen. Upphand
ling av det fortsaita skdtselarbetet
pagar. Stfteisen undersoker moi ighe
terna att ziven ta ansvaret fdr att nya
bostiider pa Koster sakras for aretrunt.
boende. I stiftelsens arbete kan bl a n
ga madd6rv.irv, bostadsprodukUon och
upp atelse med kooperativ hyresr;tt.

Aven mdj gheter att upplata tomtratt
fastighet som ti hdr siiftelsen dver'

vags. Far sadan upplate se kravs rege
ringens t i l lstand. Andamalei  med upp
latelsen iir att bereda iomtrattshavaren
mollighet att pa fast gheten bygga och
bebo etteget hem for permaneniboen
det l l r  ml ig kostnad. En avtalskonstrLrk
tion skapas, som avha er tomtr:ittsha
varen att dver ata tomtratten ti en cke
permanentboende person.

Aven om det operaUva arbeiet att
genomf6ra ny bebygge se fdr he arsbo
ende laggs pa en lokal st ftelse,farutsaf
ter jag att kommunen deltar aktvt
arbetet med att erbluda stiftelsen ex.
p oatef ingsbarrnark. En utman ngbade
fdrkommunen och den si ftelse som fdr
uppdraget.

nrattande av natonapark och nya
naturreservat pa Koster innebar ett
langslktigt statllgt etagande att ocksa

finansiera de skdtselatgarder som kravs
fbr attvarrna och utveckLa de varden sorn
staten skyddat. En fulgod skdtse ar en
v kt iglopande atgard lorattskapa legi t .
rn tet at det sarr ade naturvardsarbetet.

En ny styrforrn har lagts fastfor loka
samfarvaltn ng av Kosterhavets nato
nalpark.

"Kosterhavsdelegat onen" kornmer
at inrat iasvid lanssiyre sen vid arsskf
ietmed bred okalrepresentat ion. De e
gat ioren tar bes Lt om budget,  r ikt l  n jer
fdr fdrvaltn ng och skotselorganisaUo
nens operat va aToele.

Ett annat viktigt skotselomraide ar
nfrastrukturen, sarsk tvdgarna, nfar

lan mel lan darna och hamnarna fdr
Vzlsttraflk. I FOP:en angavs ait nya fdr.
valtn ngsfofnrer ska utveck as rned det
loka a engagemanget som en utgangs
punkt.En okalfarva tning starker ocksa
okalsarrh,l let genorn att arbetst lfAl

Den nya fdrvaltn ngsformen for nfra.
strukturen innebiir att alla vagar som alr
av beb/de se for allmanheten f6rva tas
av en nyb dad samfal lghetsf6rer ing.
fdrvatn ngen ngar sevzil linftrjar som
de bryggor, sorn anvands far den all
mi jnna samfardse n. A la last gheter pa
Koster kommer att delta i den nyb da
de ldreningen. Den lopande skdtse n
kan upphand as och utforas av lokala
entreprendrer,v ketkan bidra t i l  okala
arbetsti fzr len.En lantrn ater fd rrattn ng
pagar fdr genomforandet av den nya
fdrva tningsmode en. Farr, t tn ngen in.
v,ntar f n 6verklagat bes ut orn lndrag.
ningfranal l rnaniunderha aval lmanna
vagarna pe Sydkoster.

En nationalpark ags av staten

For de ar av nat onalparksomradeifasf
sialldes stat g agander.itt2005 genorn
aganderatisutredn ng f dr oregistrerade
kronoho mar. Men far betydande de ar
har aganderatten t ll mark och vatten
vart  enskid eler sarnfald. Naturvards
verket bestamde s g tidlgtfor att undvi
ka exproprat on far marketkomsten.
lst:illet har tva para ela processer
pagatt:
. Farhandlngarrl1ed berd rd a fastigh eis.
agarelbr nkop av ensk ld rnark.
. Lantmaieriforrattningarf or atkomsiav

Varder ng och fdrhandl ing idr inkop

avenskl ld nrark har skett  under edn ng
av fa st ghetskon su lten NAlSvefa iGote.
borg. Den varderade marken har hu.
vudsak avseit kustnaira mped ment.
mark, dar varderade nivaer egat i inter.
va let5 000 35 000krAa.N4eddenna
vardering som grund har f6rhand ing
genomfdrts. Det fanns inga realistiska
bebyggelsefdrvantningar fdr den mark

Farhandl ingarharavsett  saval enskl ld
mark pA Nord och Sydkostersom mark
pa nr ndre oar i koste rark pelagen. En
stravan har vaii, att i vart fa f6rvzinr'a
marken inon Nord,ngarna p: Nord
koster.  Dennafdrhandl ing har inte lyck
ais varfdr ornrAdena t i ls v dare b be
ha s som naturreservat.  For den en
skide besokaren syns ingen ski lnad
mellan naUona park och naturreservat,
de ornradeis skdtsel uppgraderats Ull
natona parksniva. Det kan noieras att
det stora anta et osklftade dbdsbon,
med ibland aver 50 deLagare, forsvarat
fdrhand ingarna.

De omraden sorn Naturvardsverket
lorvarvat genom kopeavtal, har over.
fbrts t i  natonalparksfastgheterna
genom lantmaterfdrratining (fastig.
hetsregler ng). Fdr sarnft lligheterna,
som huvudsak bestatt av ho mar och
skar rned t i l lhdrande vatten, har lanf
rnater et genomldrt statens rnarkat
komst utan frivil ga overenskommel
ser. Det gallde 12 samfalligheter, som
lnneslot en mangd dar med t i l lhorande
vattenomraden. I ett v:irdeutlatande
fran fdrordnad sakkunnig uppgar mark
nadsvardet pa V;rder ngsobje kten s lan.
darea t  I  10 000 krAa under fdrut
sattning att rget varde laggs pa vatte
narea er, Samla igheiernas vaitenom.
reden p:verkar marknadsvardet fram
fdr a lt genon att det mojLge6r sjdfa
geljaki. Detta v:irde har schablonm:is.
s gt bedarntst i  100 krna.

Med sakkunn gV;rderingen som stod
har antrnateriet genomfdrtsamnrantra
den samt meddelat fast ghetsbild n ngs.
och ersattn ngsbeslut. Inga beslut har
6verk agats varfdr statens markatkornst
t 1l sanfa ligheterna ar sakerstilld. Ati
fu lfdlja fdrrattn ngarna utan dverka.
ganden arett  mponerande resultat .

Stel lan Hermansan, Lantn dtet i Kon-
su/1, Stomsiad





ha 0katmed cirka 30 procent.  Det rne.
b;r  at t  dryCl 2,5 ml l joner manniskor
ska ta s I  t  l l  och l ran lobb och skolor,
promenera gerom upplysta parker,
vzrrma s na hem, ga pa bio, surfa pa
datorn med mera. Och annu f ler tun
ne banevagnar och serv ceinratningar
som ska vara i gang dygnei runt. lvled
en vaxande befolkning, vaxer ocksa

Svenska Kraftnatfick barjar av 2AA4
regeringens uppdragatt uireda utforrn
n ngen av det framt da e natet Siock
holrnsreg onen. l-lppdraget innefattade
att  t i  sammans med band annat
lansstyre sen, ber i j rda kommuner och
ovriga edn ngsagare tafram ettfars ag
t i l l  ut formn ngav en ny natstruktur som
langsiktgt sakrar regonens elforsorl
ning. Ljtredningen skul e beakta drilts:i
kerhetskrav, ieknisk utveck ing, mi l jd.
och halsoaspekter savalsorr reg onens
fowantade utvecklng.

Utredn ngen, sorn benalmns Stock
holms Strdm, resulterade ett lars agt l l
naistruktur som nnebar att ett ferntio-
ta stdrre och mindre projekt bdr
genomfdras inom en tio:rsper od.

Stockho msregionen v:lxer. Orn
fyrt o ar beriiknas folkrnangden

Totalliisning

Uibyggnaden avstamnatetoch de reg o.
nala edningsnalten i Stockholmsomra-
det bidar histor iska skikt  och det ar
naiur igt  at t  det ledn ngsnatvi  har idag
nte arr det optmala med h;nsyn t i l
dagensekonorl1 , teknik,  rn l jooch rnark-
anvindn ng. Vid utformn ngen av det
nya e natetharambionen vari t ,  at t fdr
andra e natet ik in ng nrot en mera
opt ima total losning. E nat Lppbyggda
med rngstrukturer ger driftsakra lds
n ngar.

Svenska Kraftnat har t i  sammars
med e natsfdretagen Fortum och Vat-
terfal  fdreslagt en helt  ny struktur for
regionens e nat.  Det hand ar om nya
markkablar,  s ldkablar,  uf t  edn ngar,
tunn ar och transformatorstat oner. Nar
den nya natstrukturen ;r  k lar,  kan c rka
15 rn uft  edn ngar iStockholrnsreg o
nen rivas. De f esta behdver inte ersat
tas. lvlarken som frgors kan anv?irdas
t l l  andra vardeful  a andam: sorn res.
pektve kommun vzi jer,  t i l  exempe
rekreation e er bostader.

CilyLink elens nya motorurg

Den viktigaste delen av Stockholms
Skan ar den nya edningen Clb/Llnk.

Krcftnet pe

YCC.Irasil, desiC

ras alf byggas v/d

CiryL nk planeras att de v s fdr aggas l
en nytunne under centra a Stockholm,
Den b nder samrnan norra och sddra
Stockholrnsomredet, fran en bef ntlig
transforrnatorstai on i Upplands Vasby
komrnun t  I  en bef nt l ig translorma
torstat ion Haninge kommun. CityLink
s uterdarmeden 400 k ovoltsr lngrunt
Stockholrn, v i lket nnebar att  e en kan
matas fran flera ha som medfor mer
ti fdrlitliga elleveranser i Stockholmsre.
gionen,

Dryet 20 komrnuner i  regionen kom.
mer att beroras av Stockholms S?dn.
Luft ledningar r ivs blard annat Stock.
ho m, Sol lentuna och Sundbyberg.
Markkabei gravs ner b and annat Jar.
fa laoch Lid ngd. Nya transformatorsta.
toner byggs bland annat Danderyd

Fdr att anl;gga och drlva krafted.
n rgar kravs koncess on en gt ellagen.
Ledn ngsagarna ansdker om konces
sion hos Energimarknadsinspekt ionen.
Ti l  ans0kan ska en mil jokonsekvensbe.
skrlvn ng b fogas och den ska faregas
av samrad en gt m l jobalken. Orn den
p anerade edn ngen ar en ut andsfdr '
b nde se el lerorn detf inns rnotstaende
intressen, bereder Energimarknads n-
spekt onen ansokan och skickar sedan
arendetvidaret i  reeeringen f0r bes ut.
Bevilad koncess on g:i ler i hdgst fyrt o
ar. Onn ledn ngarna paverkar vatteno rn.
rade eler grundvatten edordras t l l .
stand for vattenverksamhet, v lket prd
vas av nrijddomstol. Stockholms Strdm
bestaravf era de projektmen til stands.
prdvningen sker separat fdr var je de.
projekt.

Svenska Kraftnat erbjuder berorda fas.
tghetsiigare att inga markupp aie seav.
tal som sedan ligeer t ll grund for led.
r ngsratt. En sarsk ld ersattning kom
mer att utge til de fasiighetsagare sorn
undertecknar markupp atelseavtal.

lvlarku pp atelseavtalet reglerar par.
ternas rattigheteroch skyldigheter s ns
emellan, b and annat hur ers,t tn ng f6r
besteende och tilfalliga skador ska var-
deras och utbetalas, nom Stockholms
Strom konmer Svenska Kraftnat att
averlAta vArder ng for bestaende skada
i l l  Lantmater iet  i  samband rned ed.
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Svens*a Kraftnet:jrett stafligt aflArsverk med uppeift att farrvatta

stalioneroch uflandsfiirbindetser. Verket har ockse .y"t"lnan""r."t ro-. "t o.i
naturgas. Svensla Kraftnat utvecktar stamniitet och etmarknaden fiir att 

.
mdta samhi,llets behd av en s:jker. mitj6ventigoch ekonomisk etfdrsijrinins.
m.dtasamh,retsbehov"".".r*",.;;.;;;;;;; i l ;;;#;;,"". 

:
. uarmed nar verket ocks, en viktie ro 

 

i ktimatpotitiken. Heta der svenska ,
stann5tet fiirelartrygeat jned tedningsrA . :

-

Forbattra och
fiirstdrka
n ingsrzittsf drrattning.

Svenska KraftnAt,Fortum och Vatten
fa larskydiga att farbattra och fdrstar.
ka s na respektve nat. Fdretagsekono.
miskt och rned hansyn ti 

 

reglerna for
natverksamhet ar det inte mdj lgt  fdr
berdrda ledn ngsagare att he tftnansie.
ra den nya naitstrukturen. Lednings.
agarnas ekonomiska bidrag I  Stock.
ho ms Strijm motsvararde invesier ng

ar som tedn ngsagarna norma t  sku le
behdvaC6ra iden bef int  ga nAtstruktu.
ren fdr att k ara den franrtida elbelasf
n ngen, ocrr for at t  b behala och for
battra leveranssakerheten. Den totala
investeringsvotymen for den nya nAf
stru(turen uppgar t  I  c i rka 3 0O0 Mkr
varav omkrrng 2 0O0 Mkr f inans eras
av berdrda kornmuner och andra fas
tighetsAgare.

Led n ing*ga rn a gen omfij r fdrberedan
de invester ngar fdr der nya natstruk
turen under aren 200a.2012. Nar en

uppgbrelse har tr,ffats rned berorda
KoTrrnuner och iastghetszigare om
rrnans ef i  ngen kornner tedningsagarna
att fatta ett bestut om Stockholms
Strdnrs genomfdrande i sin helhet
ornkringarssk ltet 2009,/2010. Darefter
genomfdrs ombyggnaden av r;tet un.
det pet aden 2012.2020 .

For narvarandeforbereds nya huvud
matn rgart  t l  L dingo och Varmd6. IVe.
lar Hagerstalund och Beckomberga,
vastra Stockho m, korrrner en ny ted.
n ng att markfdrl:iggas. Den markfor.
agda edntngen rnedfdr att en uftted
n ng kan rivas. Norr om Stockho m pA.
8ar arbete nred fdrsta detstrackan av
CrtyLink som stracker stgfran Upptands
Vasby kommun t i l t  Danderyds komnrun.
Det pageraven arbete med en ny trans.
forrnatorstatior i Danderyd.

N4er information finns pa
www.stockho/msstrom.net
Safla Farsljng 6r tantmdtare och dver-

gn pa n d e a n sv a r i g f a r Sven ska K Bttn i;t s
n a r k ;tka n *f re ga r I n a m Stackh ot ms
Stom.

Matilda lverlund Ar lantnatate pa

slamnat fdr€tkraft. som omrattar4OO kilovott och 220 kilovott te(

Vl siiker tve medaftetare titt Stadsbygghadskonroret

STADSINGENJOR
chef ftir tantmeteriavdetntngen
Fdr mef infornration .ir dLr vdtkommen att kontakta Stadsbyggnadsdirektdr
Bengt Andr6n, telefon 018-72t 46 06, Biiedafte kontorschef l\4aria Arvota, tetefon 018-72/ 16 36eller Stadsingenjdr Lars Karlsson, telefon O18 727 46 43.

rtiRRArn r neslnrurmArnRr
tlll lantmateriavdetningen
Fdr mer information ar du vatkommen att kontakta Stads ngenj6r Lars Kartsson,Ielefon OI8 727 46 43 elter Lantmatare t\4ikaer ronnson, tetefon 018 727 45 76.
Facldiga-titretftidare saLO Cl artolre Bdr1e, ow. .e e, or 01 e / 27 4 / 02,>^rf  uur| td GLstavsron, tereiot 018-/274602

Les mer om tjansterna pd www.uppsata.seltedigajobb
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I  f  oreningsnyt t  >
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Til l  minne av Gtista Pel lbdck
VAr van och ko lega Gosta Pellback,
Nacka, har av di t  der 5 ju I  v id 74 ars
elder.  Hans narrnaste ar h!strun Christ i
na, en dotter och fyra soner med fam I
jer.

G6sta ans6ldes 1975 v d ddvaran
de Svenska Kommunfdrbundet,  dar
hans viktigaste uppgfter var att beva
ka kommunernas niressen. Flans f  rarn
gangsrecept var rnalmedvetenhet vid
fdrhandl ingsbordet al l t id rned kom
munernas behov och moj gheter

Gosta an itades i manga utredn rgs
sarnmanhang,t .ex. den stat l iga L NFO.
( landskaps nfornrat ion) utredn ngen l
bdrjan av 80 ta et. Han engagerade sig
aven i Sveriges Lantmatarefdren ng och
Svenska Kornmuna tekn ska Forenlns

ta sittarbete at Sver ges Kommuner och
Landsting b .a. som projektledare for
det s.k. SANrl.projektet, sorn operatvt
stodjer kornrnunerna inom geografisk
nformat onsteknik. Gdstas rsatser ior
Sver ges kornmuner har haft stor bety
de se for den kornmunala sj ; lvstyrelsen
nar det gaLer jurd k,  ekonomioch tek
nlk nom lant lnater lomradet.

Gdsta uisirrlade en stark person ighet
och iftegrtet yrket, med hog kompe.
tens och arbetskapacitei. Samtd gt
hade han en vanlg humor och el l  djup
empati fdr s ina vanner och han bjodfr i
kostigt pA s na kunskaperoch erfarenhe

Fdr oss sorn hade fdrmdnen att  arbe
ta t i lLsammans med Gosta ar saknaden

Hans Laven ach eoQn Lil

40
U r ka Ekebjar, 14 oktober

60
Guni l la SLndsk6m, 11 oktober

70
Rolf  Rrskbm, L7 oLtober

Br ia Lindqvlst ,So na Stad
Per Probeus, Banverket

Tekro ogerl
Lotta Lundberg, KTH

Efter sin p-.nsioner ngfortsatte Gos

14-15 oktober
V:irder ngs och Lantmiiterdagar
Se aven www aspect.se

5 november
Frukostmote rned sekilonen lar lvl jo

rat och mijaekononri

3 december
Frukostrn6te med sekt onen for Teknik

11-12 november
N4EX.dagarna i  Linkdp re
Svenska Kornmunal Tekn ska Fdren ng
ens NrIEX kornmitt€ (lvlark och Expoa.
ter ng) arrangerar.  Lank t i  anrna an:
h t t p s : / / w w w . k  i k ! r s . s e / d e l e C  a  k  |  /

a i lendee/new reg  s i ra i  on .asp?pro jec t

ASPECTS utb dningsvecka, se herns.

Apri l  14 -16

Kartdagar i . ldnkoplng

A p r i l l l - 1 6
F G kongress Sydney.Austra en
Se wwwj g2O1O.corn for mer nfo.

6 maj

Prograrn kommer senare

19-27 maj
[/atKart 10, Ka rnar \tww.skmf.nu

d=454 2010



Pfus och minus
med dganderdtt

AV ]EANETTE 5TRANDEL/N

Nu kan vi bga ver tzigenhet, se
-- ..som vi agervart hus_fast tnte rtk
tigt. Agarlagenheten avser ett dtrekt
;gande endastavden enskitda tagenhe.
ren . re$erande delar av ett hus meste
nandhas genom gemensarnt agande
och fdrvaltande. Det begransar siatu
stAndigheten fcjr tnnehavaren av en
aganagenhet.

En aganderatt ger dock ett stdrre
rnflytande dver sjtt boende rattstigt
nanseende an den nyttjanderait som
loljer med den i Svenge a/tt vantigare
Dostadsratten. Styretsen i en samfatiis
hetsfdrening iett hus med aganagenhe
rer tungerar inte som tiltsundseivande
organ pa samrna sattsom ien bostads_
rattsfdrening. Ski naden i prakitken ar
dock inte se sior, de agarlagenheten
ulgor en sarskitd fasUghet med distink.
ta fastighetsgrjnser.

vad en lAgenhetsjnnehavare faroch inte
fdrgdra utorn och inonr agart;genheten
rorler avjordabaJken. Det ar dock viktiet
att gransen meltan :garlagenheten och

Infdtandet av ijgandedtt har vackt starka

Stdrre inflytande men hdgre risk. Stabilare kostnader men sdmre skatteregler.Jeanette Strandelin jamfor i sitt
med den fcir Sverige nva acarrage;1fite;sarbete 

fren Htigskolan vast bostadsratten

dei sanrfatda ar b/dl ig Jbr att  undvika
tvrster om skotselansvar och shador pa

Den stdrsta ski naden rre an bo
stadsrdtten och agarlagenheten ar det
rattsliga fdrfogandet bver boendet. En
aganagenhet kan satjas och hyras ut
ooegransat. Dethardebatteratsom det.
ra skaparen hyresmarknad nred oserio.
sa hyres%rdaroch onr detsvaga besttt.
nirgsskyddet for den som hyr en agar.

Samma best immetser om besit t
ningsskydd ga er fdr den som hyr en
agaflagenet son for den sorn hyr ett
srnahus, vrtket ar ett svagare skydd a,r
ror hyresgaster i hyreslagenheter.

..Om 
Innehavaren av en agartagenhet

sager Lpp srn hyresg;ist, har hyresgas
ten Inte ratt  t i l  Jdrtangning av hyresav
talet.  savida Inte uppi; telsen ingar ren
anarsmassig bednven uthlrnrngsverh.
sarnhetsamt uppletaren har intresse av
att fddoga over /agenheten.

Det aral t isa ski j lnad meitan en pr ivat.
persor som hyr utsin Agarl ;genhetoch
en som k0per upp ett aniat agartagen.

-,,i,,,*;'IffiI

ptatester has vissa grupper.



med r sk attfa beta a motpartens ratte.
gAngskostnader?

Den viktigastef ragan fdr agenhetsha
varen ar dock tro igen boendekostna
derna. Genorn att agaragenheter, lik-
som bostadsr:itter,;r belagna i ferfa.
mi jshus uppkommer iknande kosf
nader fdr sarnf.i lighetsfiireningen sorn
Jdr bostadsratisf dren ngen.

Darrmed minskar inte de gemensam
rna kostnaderna lka mycket sorn de
indivduela kostnaderna Oka. Iot  agar.
lagenhetsinnehavaren. De storsta kost
nadsokn ngarna rdr fdrsakring och fas
t ighetsavglt .  I  det hanseendet hamnar
agarlagenhets nnehavaren ett *mre
age. En agarlagenhets nnehavare kan
dock, t i  I  ski l lnad mot bostadsratts inne-
havarer, ti godogara s g sanrfallghets.
idren ngens rantekosinader.

Xan inte titrsiittas ikonkurs

Bostadsratten ar en osakrare boende
Torrn fdr idreningen pa se satt, att
bosiadsrattshavare har moj ighet att
avsaga sn bostadsr;tt och darmed
dverl;rnpa kostnaderna pa bvriga med.
lemmar bostadsrattsfdreningen.

Bostadsrattsldreningar tar oftast upp
egna an,dar r : in tekostnader oc h amor.
teringar ska tackas av Arsavgfter. Har
bostadsraitshavare inie rad att bo kvar
och avsager sig s n bostadsratt kan det
leda t i l  konkurs for fareningen.

En samfa lighetsf6ren ng kan dare.
moi inte forsattas korkurs de kap ta -
fdrsdrjningen garanteras av uttaxering
en fran medlernmarna. Agarlagenhets
havaren har altsa inte rndjlighet att
avsaga sigs n l ;genhet utan harendast
sorn rnollig utvag att salja den. det
avseendei uir agarlagenheten en stab
are boendeform vad g:iller de gemen
samrna kostnaderna for lagenhets nne.

Detf  innsal l tsafor och nackdelarmed
bdda boendeformerna. Jag ser agar
agenheten sorn en modernlsering av
bostadsr;tten, de bostadsratten grun.
das pa ett kooperativt tankande. Hur
eftedragan pa agar agenheter ser ui vet
vr annu inte. Om vardet av att  aga sin
bostad ar stdrre An de skattemZrssga
nackdelarna vet bara morgondagens

Jeanetle Strandelin at nyutexaminetad
civiIinqenj d Hdgsko:an Vest.

Unikt
el ler  bara l ik t?
Agarldgenheter i f lerbostadshus bl i r  inte mycket mer an
bostadsratter med stampelskatt och mojlighet till fri
uthyrning i  andra hand, skr iver l \4agnus Kal lstrom och
Karl RLiter i sitt examensarbete fr6n LTH om agarlagen-
heter.  Denna boendeform lAmpar slg bast for hus med
endast tva l i igenheter,  menar de.
AV NlAGNUS KALLSTROM OCH KARL RUTER

Den nya boendeformen agar agenheter kerhet och transparens for bAde fastig
regeras nred stort sett beJintlig ag hetskbparen och byggherren.
stf tning. Detta l : rnnar rnenga fragor Vianserattom man inte lagregterar
obesvarade kring hur de gemensamma sa borde man Atminstone lagga fdrslag
nyttorna ska b ldas och fdrualtas. pb hur de gernensamma nyttorna kan

V har med vart examensarbete "Ait delas upp. Ett transparent systern bor.
b da agarlAgenhetel valt ati underso de vara en fdrdel om man v il ntrodu.
ka och v sa vilka rnoment nom fastg. cera en attraktiv boendeform pA den
hets nde n ngoch fast ghetssamverka n svenska marknaden. Darfdr ar det ock.
som aravgdrande forattgdra en fast ig- se vikt igl  at t  detf inns klara r ikt l in jerfdr
het lAngsikt igt lampigforagarl :genhe. hur fast jgheterna ska bi ldas. Det l ieger
ter.  Viharocksa utarbetatgenere alos en ekonomisk r isk i  at t  ens boende
ningar fdr bi ldande av agar. igenhets eventuel l t  bl i r  pi lot fal l  fdr fastghets-
fasiigheter. dornstolen.

En ny boendeform som denna arn-
Brist pa anvisningar par s g bast for bostzider med endast
De al lnant hal  na r  kt l in jerna for den tvaagarlagenheterovanpavarandra.Pa
rAtts ga utforrnningen av agarl;gen. detta satt kornmer boendefornen bast
hetsfastgheter innebarattdenenski lde t  I  s in ratt ,  nran kan undvika de annars
byggherren star infor ett flerta val nar storagemensamma insagen iagandet.
han vill bygga iigar agenheter. Proposi ovriga fa harnnar koncepiet agar
t onen fo resla r att genren sam ma nytior lagenheterfdrv llandenaradentraditio.
ska forva tas genom en eler fera nel la bostadsratten.
gernensarnhetsanlaggn ngar. N4en hur Vi ha r va t att utfdra fiktiva lantrn ateri.
manga gernensamhetsanl:iggn ngar forrattningar pa tva befintlga byggna.
som ska bi ldas,vad sorn b6r nge sarnt der,sonr idagupplatsmed bostadsratt .
fordeln ng av ande stal  preciseras ej .  Badaharbehand atssom nybyggnat io
Visserigen ;r det sa an amplgt att ner och sa rn tliga fijrutsattn ingar fran de
lagrurn blirspecif kaoch snava, rren att verk ga oblekten har beha lits for att
tyd liga re riktlinjer h ade va r t rj n skv: rda. nte fre nge byggh errens preferen ser.

Agaragenheterkommerattproduce Detvebyggnadstypernaar:
ras av m6nga ol  ka aktarer.  De va sorn Typ 1� Punkthus iAtta vaningar.
namns ovan kommerd,rfor at t  medfr j .  Typ 2.Tvavaningshls.
ra rattsliga skillnader rnelan o ka pro. Fdrrattningarna har resulterat i h76
jekt- Hur agarlagenheterna bildas kan o ka r kt injer.
vissa fal vara avgdrande for orn kon Typ 1 kommer att ha stdrre instag av
ceptet blir en yckad boendeforrn eller gemensamrna nytior medan typ 2 i
ei. En v ss likformighet rne an olika hagre grad kan bildas sonr sla vst,nd
agar agen hetsiast gheter ger sto rre sa- ga en heter.
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Byggteknik siitter granser
Det resu terar i att ;gartagenhetshus av
lyp I kommerati I kna vanliga bostads.
ratter idea lra Jtesta avseenden. grund
och botten Zir det de byggnadstekniska
aspekterna som saiter grenser for hur
lur idiken kan anvandas. Ti l l  exempe
bdr h ss och trapphus vara gemensamt
lorvaltade d: alta har en nytta av att
t rapphusei f  inns d:r ,  l ikhet med tonki
ometermetoden dar ala anses ha en
grundnytta av en vag.L kasa vinner mar
lordelaronr ga ragep tatser och sophan
tenngforvattas gemensanrt I denna typ.
Kort sag1, :igart;genheter av typ t b rr
inte mycket mer ain bostadsrafter med
stampelskatt och rnollighet tiI fri uthyr.
ning iandra hand.

fyp 2, byggnaderna med endast a
agarl;genhetsfastigheter ovanp: va.
ranora, kommer attski t ja sigfran typ 1
/rera avseenden. Viforeslarat rnan hzir
frangar propostt onens ldrstag om att
fastigheternas gr;nser ska ga nner.
vaggarna utan I stA |et tagger gr.i nsern a
pa oyggnaders utsda. Darmed kan

man aiven minska be hovet av fa st ghets.
samverkan. Detta rnedfar en starkare
aganderatt fOr typ 2_byggnader. Vssa
Tunkt iofer son norma t  er fdrkr ippade
med skatfordetar kan dock utformas
gemensamt, exenrpe/vis WS, avJa/l
shanter ingoch parkerirg

En effektav tosningef fdrtyp 2 blratt
taket endast t i thor den dvre :gartagen_
neElastigheten. Ett vantigt areument
mot detta ar att det kan skapa probtern
vid exenrpelvrs misskdtse da vatten reg.
nar i r  och skadar den |rndre agartagen.
hetsfastigheten. Vi mefar dock att detta
proDrem rnte ar stdrrefdr radhus pA hdl
oen an vad detarfdrtradtt ionela radhLs

I af laegn ngslagens 15 S stAr att  an
de stalen ska sattas efter nytta och
af vandnrngTor den berdrda fast igheten.
h enke osn ng ar att  anv:nda sig av
lkadelningfu t t  ut  rnedan det mest rat i_
visa ar en total  dt f ferent ier ing.

Det farsta syn*ttet leder ti f era pro.
blem. Ol ika lagefheter bdr lamp rgen ha
o rka andelsta for ol ika funkt ioner,  t  I
exempe beroefde pa dess stor lek el ter
lage. Dei senare da en starre t;genhet
huvudfai tet  s ter mer pb stamr,rar,  kon.
sumerar mer varrne, anvander h ssen
mer ocn sa vidare. En totat differentie
rng kraver dock t idskravande arbete

oclr resulterar i fer gemensarnhetsan.
lag$ingar viket innebar en rninskad
transparens fOr fasUghetskoparen.

AndelstaisansAttning i bostadsreiter
ger oss rnte *rsk|t mycket hjAtp, meto.
derna skl jer s ig meltan ldretag och
bland aven inom samma fdretag. lv:ra

f ktva forrAttn ngar, frarnfdra t JOr
byggnadstyp 1, har vi  i  v iss man btandat
.re rva synsatten vid ansathingen av
andelsta/.  L kadeln nganvands tdr fasa
der,  grbnytor och t iknande ctarot ika nyt
ta och anvandning br svert att ha. Diffe.
rentrer ng av andelstat har anvants fdr
Tunkt ioner dar anV;ndn ngen tydl i8i
sk lJer sg:t  me tar tagenheter,  exem.
pe vls varme och hiss

Lathund

FOr att r negon m:n reda bot pa bristen I
pa r ikUinjer for ut formntng av genren. lsamma nyttor har vihonstrueratvar tat  I
hund.T.nhen.r at t  rned den som gruna I
srapa battre forutsattn ngar torattagar. I
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RICS
- nu aktiv i  de nordiska l i inderna
Den globala med lem sorga n lsat ionen fcir  folk i  fast ighetsbranschen, RICS, innebar inte
bara en kvalitetsstiim pel. l\4edlemskapet ger dven tillgang till ett internationellt niit.
verk, moj l igheter t i l l  l ivslengt larande samt trovardighet och inf lytande gentemot
beslutsfattare, RICS fungerar som normerings- och tillsynsorgan i hela varlden i syfte
att  varna om al lmanhetens intresse.

Roya Insttut ion of Chartered
Surveyors (R CS) ;r den globalt

lemskap i  R CS ett  g obal l  erk;nnande
av nd v dens personl iga kval i f  kat oner.
Dessa kvalLf kat oner p:visas genom att
ange beteckningen N4RICS eler FRICS
efter sitt namn och ir en b/d g kvali
teisstampe som rnenga kanfert  lvar
den over.  Med emskapei ger aven t i l l
#ng t  et t  utmarkt nternatonel l t  nat
verk, rnoj l igheter t i l  l ivsangt arande,
samt trov; rd igh et och inflytandegenie
rrrot bes utsfatiare pa natone och
internat ione n ve.

Sarnt id gt ef terfragarl leroch l ler kun-
der R CS auktor serade yrkesm:1n som
kan ge dem rad och hja p med deras
iastghetstransakt iorer.  Norden ser
RICS tecken p: att a t f er yrkesverk.
samma kommerattvi l ja bl i  auktor isera.
de under det komrnande eret,  sa orga-
n sationen kornmer att fortsatta vaxa.
RICS Norden harvari t  akt ivt  sedan sep-
tember 2008 och har dag 127 nred-
lernrnar med majortet iDanrnark och
Sverlee.

Strikt uppfijrandekod skyddal

Den ekononr ska turbu enser,  orsakad
av g r ighet och ansvarsloshet,  drabbade
a a fast ighetsrnarknader.  Har erbj ' rder
RICS ett  skydd pa manga olka satt .
eftersom al a R CS. med emmarforvan-
tas fol ja en str ikt  uppforandekod som

earanterar att de t llaripar basia meto-
der under hela s n yrkesverksarnma t  d.

RICS fungerar sorn norrnerings och
t lsynsorgan i hea varlden sylte att
varna orn al l rnanhetens ntresse. Det
lnnebar att  orga. isat ionen har faststal l t
eit antal utfdrandereg er. RICS dverva
kar,  uibi  dar och ass sterar medlemmar

och faretag i syfie ati se iill ati de fo jer
bestammelser och etiska normer. Orga.
n sat ionen granskar k agomal mot
nred emmar och kan vidta d scip in,ra
aigarder nar med emmar e er f6retag
inte leverupp t i  den standard som for

RICS Red Book, orean sationens
internat ionel a v: i rder ingsstandard, ger
kunderna en hdgre sakerhetsn va, da
den reg erar varderingsnannens konl
petens ihela var lden kont inuerl ig l  och
pe ett standardiserat *tt. Den Roda
Boken innehaler ob gator iska regler
och rikllinjer fdr bAsta metoder rned
uifor ga kornrneniarer for de RCS-
rned emmar som ufar fastighetsvar-
deringar.  boken atednns de regler
sorn medlemTnarna naste fdlja fdr att
leverera en %rder ng som nte bara fol.
jer VS,utan ocksearutformad en ghet
rned hogsta maj ga standard fdr pro
fess onal tei och ntegritet.

R CS Norden foreirader medlernrnar i
Sverige, Noree, Danmark och Fin and.
Lenrart  Sten, FR CS och regioncheffor
Nord och Osteuropa hos GE RealEsta.
te Sverge sager:

" . laganser att  R CSfdrserden proles
s one a fastighetsmarknaden Sverige
nred en internationell kva jtetsstampel

som h t t  s har saknats pa marknaden, '
Ga in pa www.loinr ics neLtrope,eu

e er koftakta M kae Wadsten p:
rnwadsten@rics,org e ler te efon 08 -

410 95 800 for mer information.

MikaelWadsten at rcgional nanager

edande rred emsorgan sat ionen for
yrkesverksamma inorn fastighetsbran
schen. R CS har ett  var dsomspannai l
de n;Nerk rned over 140 000 med
emrnar 146 Zrnderoch verkar bade pa
nternat ione och lokaln va.

Genom att fastsizr la normer och
reglera branschen, har RICS b iv i t  kty
digt med profess ona iet pa lastighets
marknaden he a v,r lden. Organisato.
nen har si t t  ursprung iStorbf i tannien
och grundades 1a81. R]CS kval i f  cera
de rnedlernrnar kal las "Chartered Sur
veyors" sorn ofta upprnarksammas
genonr betackningarna lvlR CS eller
FRICS.

RCS Europa har over 3 735 kva f i
cerade med ernmar, 1 600 kandidater
som ar processen att bli rnedlem och
3 080 studenter,  och har vuxt rned
dver20 % perar de senaste 5 aren. Det
ar nte bara p: mogna fast gheismark
nader som Tyskland, Frankr ke och
Norden som RICS vaxer snabbt:  v i  har
sanrma goda til vaxt Ryss and, Ukraina,
Central och osteuropa samt Turk ei.

Attlniressetfor att ga med i R CS b ard
0e yrkesverksamrna siandigt akar
besvarLlga ekonom ska t der,v sar p: ett
behov av att skilla sig fran mangden
genorn attvara medlerr ett nterrato.
ne t natverk rned fastghetsfolk p: hog
nive som fdllerstr kta normeroch et ska
reg er.

Foruiom attal la medlemmarfal jer en
valdefinierad et sk kod, sa ger ett rned.



pa vag

ln iernat ionat Account ing Stan
dards Board ( IASB) pubtcerade

srrax rore sornmaren sitt utkast ti 

 

ny
varoenngsstandard _ ExposLre Draft
Fair Vaiue t\4easurements, nedan ka at
ED. Tanken ar aft  denna standard ska
t i l lampas i  a a lFRS.regler ( tnternat io
nai Financing Report ing Standards).

Inom redovisningen sorn kraver e er
tillater att i|tgengar e er skulder v:rde.
ras trtt verkiigt varde (marknadsvarde).

EDin, som berdknas bl  en ny stan.
oard under forsta halv:ret 2010. Den
Innehd er fdrstag til nya regter som
sannolrkt kornmer att p:verka fasUs
hetsvarderarkeren pa otika satt. sari
mannangei kan noteras att denna stan
dard kommer att bli tagstiftning om

Andra V;rderingsstandarder som
fastighetsvarderare ofta haf visar U ,
exernpelvis Rtcs Red Book elter tnterna
tionai Valuanon Standards ar att se sorn
rekomrnendattoner ! tan,,enforcement
p o w e r , v i t t  e t g e r e n  v  s s s h  l n a d  r t v n p d
iED:n r lamforeise meO "nara varaJ,.
iIgsstandarder.

Delinitionen av verktisr varde
ED:n tyd/iggors att verkligt V;rde ar ett' 'exi t  pr ice' , ,ctetvi t  saea vad maf sku te

kunna sal ja t i l /eangen fdr pa nrarkna
den. Man garocksa ktartatt  deiar skt/ l
nao meran vad ett fiiretag koperen t ti
gangfdr, 'entry pr ice" och vad man kan
salia tillgengen for,',ex t pr ce,,. Farvisso
menar man att  det I  manga si tuaUoner
Kornrner ait vara s6 att ,erit prtce,, och'entry price,' kan antas vara gaf ska tika

tr l lbeiopp, men det ar hett  k artat t  stan_
darden tar sikte p: att verktigt varde ar
JUst ett "exit price,'. Detta teder ocksi
rram tr t tat t  detsannot ikt  bl i r  sverare att
argumentera fbratt  det man betalatfdr,
exempetv s en fastghet ockse duger
sonr uppskattning av u/tgangens verkti
ga varde el ter den t idpunkt dA t i l tgang.
en redovsas hos det kdpande bo aeet
fdrforsta gangef (', if itia I recogn itron;;.

uet verk/iga vardet ska ockse becl.j.
mas ! t iJran ett  antaSande orn  leang
ens hghest and best use Om det
shul le fnnas e^empetvs en byg8ratt
Kopptad t  l l  fast ieheter.  och det ar san.
nol ikt  at t  denna opt ion harett  V;rde pa
rrar(naden sa ska v:rdet pa denna
optron Inga idet bedornda verk tga vAr.

Lrksom i  IAS 40 beddms det verklga
vardet utifran hur hypotetiska aktorer
resonerar.  Det vi  

 

saga, den nuvarande
/nfehavar€n av en viss fastighet kan
mycketv; iyckaatt fast ighetenArrnera
vard an vad som ar rndjtigt att fa betatt
pe rnarknaden ien viss si tuat ion. len
sadan stuaUon bortser man fran vad
oen nuvarande tnfehavaren tycker att

Vidare ska man bortse fr:n trarsak.
trof  skostnader nar man bedomer verk.
rr$varde.

ED:f anger att  maf kan t i i tampa oi ika
typer av varderif gsmetoder men foror
da inte n:gon sarsk|d varderingsme
too, utan ista ettar stkte pa vi ken b/p av
npurs man har t i |gang Ul l  for at t  sedan

o

anvanda tden valda vardenngsmodel
len. Dessa inputsska rndelas iot tka niv: .
er beroende pa kvalitet. Inputs kan inde_
ras iooserverbara och icke observerba_
ra np!ts. Ettfdretagska maxinjera rel-"_
vanta observerbara inputs vid v;rde_
r fgen och minlmera icke obseryerbara

Fdrslaget i EDrn ar ait paragraferna i
IAS 40, som tnneha er vagtedning om
nur rastrghetsvArdering ska ske, stryks.
lstzi l let  ska en hanvisning t i l t  den;ya
srandarden laggas in,

I korthet kan den nya hterarkin sam
rnanTattas enl igt  nedan j

Nivi 1 = lnputs krAver inga justering.
ar (exempetvis, om vbrderingsobjektet
ar en Encssonaktie se kan man lasa av
pd bdrsen, observerbart, vad ett exakt
l rkadant instrurnent Ar vArt  pe markfa.

Niva 2 = Inputs som ar direkt et ier
Indirekt observerbara fran marknaden,
samt kraver olika grader av justerifgar
(exempe vrs setdaj;mfbrbara objekt pa
iastighetsrrarknaden sonr tigger nara i
t id iJamJdrelse ned vardet dpunkten).
Niva 2 torde vara den dorninerande
nvan man hAmtar inputs frAn i  fas.
tighetsvarder ngssammanhang under
normala nrarknadsfdrhaltanden.

Nive3 = lcke observerba ra tnputs.Htt
raknas aven inputs fr:n rnarknaden
som kraver vese nil/ga justeringar.

Exempelvis satda ,,janforbara 
ab.

lekt" pa fastrghetsmarknaden som lig.

Ny vii rderi ngssta nda rd

Fastighetsvdrderarnas arbete kommer attpiverkas av den nya varderjngsstandard

il ilff ::?,'; ?:i"i: :T,!1.11'':"," pu. ro', Lr,'[r", i; ;il ff;.."il:H 1;"",el ler t i l later,  at t  t i l lgdngar el ler skurder varderas._-_. ,  e ! !  ! , , ,6q, ,Bd,  srer  sKutoer  varderas t i l l  marknadsvarde.  Denna s tandardar nu ute pA remiss och kommer att bli lag om forslaeet antas-fdrslaget antas.



ger langre t llbaka t den,, e ler da de
*lda objekiens ovrga egenskaper sk
jer sjg v:rsentlg omfattn ng fren var.
deringsobjektet.

En mycket intressant fraga ar hur
lransakt oner med bo agsande ar (fas.
tigheter fdrpackade i bo ag) ska p ace
ras n verkligt v,irde hierarkin. Karske
kan vissa sadana tran sa ktio ner placeras
i niva 2 om de pa nagot #tt:ir a lmant
k.inda.Annars riskerardessa att hamna
in va 3. F6r att  kunna k assf iceras som
niva 2 inputs:ir det dock rn n uppfatt.
ning att  sajare och k6pare maste g:
med pa ganska lbngtgbende transpa
rens runt sadana transaktioner, Exenl
pelpe infornrat ion sonr torde kravasfor
detta art i  lkannagivanden onr under ig
eande Jast ghetsva rd en, driftnettoni
veer (direktavkastning), hur uppskjuten
skattesku d varderats i transaktionen

Redovisa beddmingsgrunder

ED:n anger i ikhet med IAS 40 attfore-
tagei som avger finansiella rapporter
b -a. ska ge nformation om varderings.
rnetoder och irputs som anv;nts var'
der ingen vid beddrnningen av verklga
v:irden- Fdretagetska ocksa angev lken
inforrnat ion man anvant fdr at  fa i ram
dessa lnputs. Enlgt rnn beddmn ng
racker det alltsa inte med att skrlva
exempe vis att  det sedan en t id t i lbaka
varit fa transaktioner pa fastighets
marknaden, att kdpare och saljare ofta
star an$ifrar varandra fdrhand ingar,
och sedan avrunda detia med att nran
bedarnt att avkastningskraven dkat
med exenrpe vis 0,5 %. Det ntressanta
bl i r  har att  fdra diskussionen nral  och
tala om hur man trois denna knapp
handiga nformation pe transaktions
marknaden forfasi gheter konr fram til
just0,5 %.Vari f ran f ick nan inlormat o
nen som glorde att det andade justd:1r?

Fdretagen ska ocksa upplysa orn var
varderings hierarkin inputs har ham.
tatst  lvarder ngar,  n vA 1,2 e er3.Bj la.
gan t I ED:n nred " ustraiva exernpel"
ger ocksa ntrycket av att rnan ska de a
upp exempelvis posien fastigheter, orn
re evant,me an hurstora be opp avvar.
deradevarrden som exempe v s baseras
pa nlve 2. inputs och hur stora be opp
som baseraspe niva 3. npuis.  Fdrsada-
na poster sorn varderats med n va 3

"Observable" "Unobservable"

lovansteende illusttation gorc ett f)rsak aX eskedliql,ra alikahnkbara jnputs ien
vatderinCsmadell vid lastiChetsverdering utifren ED:ns synseft. Med "Allman matk
nadsinfomation san botde p'vetka..." menas exempelvis allmanna BNP . infla
Uans , befolknings- och rcnteptognaset n.n. Ied "Ailman" fastighetsintiktad natk
nadsinlotmation,,," menas exempelvts intervall med natknadshytot, vakanset, diek.
tavkastnineskrav n.n.fbt en viss delmarknad sam get aX etetfinna iolika typet av
n at kn adsrappaier ellet databaset.

inputs kravs h;rutover extra upplys.
n ngskrav sorn exernpelvis kanslgheis-

Varderares arbete pdve*as

Ytterligare en intressant akttage se f ran
genorngengen av ED:n ger vid handen,
attfdretagen ska upplysa om fdrha lan
det da "hiehesl and best use" sk ljer sig
fran nuvarande anvandn ngsonrrade
lor en t i  g lng. sadana fal l  ska man
!pplysa om viketvarde som genereras
av den nuvarande anvardn rger och
vl lket belopp som ski ler detta v;rde
lran det v:irde sonn b r fdjden av ett
"h ghest and best use". Dessutorn fore-
s as att  foretaget,  isadana fal  ,  ska upp
ge orsaken t  varfor man anvander i i l l -
gangen pa ett annat satt an "highesi

det sorn framkornmit ovan frarn-
skyrntar att forslaget ti nya redovis-
ningsreg eravseende v,rderingt I  verk
gt v:irde mycket val kan komrna att

paverka fasUehetsv:lrderares saft att
arbeta pA olika sAtt, De s genom aw:g
ningen me an observerbara och icke

observerbara nputs i varderingsm odel.
ler, men ocksa aven genonr fdrslaget pa
upp ysn ngsKrav.

ED:n ar nu ute pA remiss och det kan
g vetv s inte utes Ltas, ait det blir for.
andr ngarfran nuvarande ydelsert i  len
slut ig version som sedan b ir antagen
sorn standard. LJSA har redan antagit
en standard, SFAS 157 Fair  Vaue
Measuremenis, sorn til stora delar
innehal ler sarnrna grund aggande syn.
satt sorn ED. D;rfdrska man kanske inte
forV;nia siga ltfdr revolutionerande fdr.
andrngar i  dessa avseenden nar det
ga erden {ardiga siandarden avseende
Far Vaiue lv leasurements signerad
ASB.

B o Notd lu n d et Red avi sn i n gsspec i a I i st
has KPMIG achtekn dtvid KTH.

Fotnoi i  IFRS har en community dar var
deringsfragord skuteras:

Ta ir va lue h iera rkin " ooh f;a stig hetsvd rderin g
Exampalpl principi.lh tink.rsaonem anI

: a.ddmhingtr.wc.nd. t6d.dnt k t

"Level2"

"Level 1"

- qj utltmmlndc
v.fitn frtn h[t hn



Bromsa eller gasa?
Vi gAr mot en ekonom isk ; i terhdmtn ing _ men regeringarna vartden over balanserar
pe en mycket smal l ina mel lan st imulanser och etstramningar.

\  De festa eLonomrsha bedomare
- ardvert lgadeorn attekonom n ar
p; vag att aterh;rnta sig efter def stdrs.
ta fnansel la och ekonorn ska kr isen
sedan 1930.talet.  nkopschefsindex fdr
t llverkn ngsindListr n USA och Sverige
var i  august i  hogre an 50, vi lket tnnebar
att antalet enkatsvar som trodde pa
okad ekonorn sk aktvi tet  var Jter an de
som trodde pe minskad. En m:i tning i
euroomradet ger ett v;jrde nagot under
50, men rned stora var iat toner rnelan
med emslanderna. En viktg clrvkraftar
okad efterfragan fran t /tvaxtmarknacter
som Krna och ravaruproducerande tan.
der som Kanada. En annu vikt igare dr iv.
kraTtar sannolikt den ett h isto riskt per.
spekt v exkema stinrulanspotit ken.

Fi,rslitrda ofl entliga tinanser
I USA, vairldens stdrsta ekonom/, sank.
tes sb/rrantan fdrra :ret  t i l  0,125 pro.
cent. Nar detta nte rackte fdr att ldr
h nclra att krisen fOrdjupades, tit Fede.
ral Reserye amer kanska aff;rsbanker
byta bostadsrelaterade v;rdepapper
rnot likvda statspapper ett sA ka at
repo arrangernang dar bytet automa
tskt g:r  t i lbaka efter en vss t id.
Arrangemanget gjorde det mdj gi for
afiArsbankerna att oka u|en ngen til
hushall och foretag. Affarsbankerna vil
e dock nte oka utten ngen s. i rski t t
mycketeftersom de bare vi te ana utt i
kunder dar r iskef at t  inb la t  tbaka
pengarna var l i ten. Den anrer ikanska
presidenten f ck dessutorn kofgressen
att godkanna ett gigartiskt finanspo .
tskt st imulanspakei besiaerde av in.
komstskattesankringar, .jkade soc at.
far$kringstransfereringar och inlra.
struktufi nvesteringar,T llsammans med
ala anclra stat l iga utgtf tsdkningar pa
grund av krisen, fdrvantas detta eda titl
ett statligt budgetunderskott pA hela 12
procentav BNP 2009.

euroomradet har den europeiska
centralbanken, ECB, sankt styrrantan ti l
1 p rocent, vilket ar mycket ag 

 

ett h isto.
iskt perspektv, rnen betyd gt rn ndre
an rantesdnkn ngen i USA. F6r att for.
l r  nclra en ko laps av bafkuttaningen t i l
husha I  och konsumenter har ECB ocksa
idrsett europeiska banker rned ikv d tet
med hjalp av repoarrafgemang. B and
annat har tiden for det automatiska
aterkapetfor langts t i l  he a 12 m:nader.

Reger ngarna nredtemstinderna l
eLroornraoet har dessutorn lanserat
omiattaf de finan spotitiska stimu ansat
garder,

En d rekt t;mforetse med USA ar
erne ertid svar atgenornfdra eftersom
en storde av den f inanspot i t iska st i rnu.
lanser skerautornat skt,v a omfattande
socialforsakringssystenn som tit stor
del saknas USA. I  ar forvantas det
offentga bLdgetunderskottet euro.
or l l radetb i  6 procentav BNp.

I Sverrge har styrrantan s.inkts til
rekord aga 0,25 procent- ungefarsam.
ma nrva sorn USA. FOr att  6ka banker.
nas likv da reserveroch darmed fdrma
gan att  6ka utaningen t  I  hushal och
toretag, har R ksbanken ocksa forlangt
0pt iden for repo arrafgemangen. Sve
r ges rnycket omfattande sociatfbrsak
ringssystern ger autonatiskt en kraftg
lrnanspol i t isk st  nrutans sa fort  det b rr
kns och arbetsldsheten dkar

I  ar (ornmer safnotkt budgetun.
derskottet 2009 ait uppga t  

 

3 procent
aV BNP,

Budgetsan€ring

Aven om v tror pe aterhamtlling i bade
USA,euroonrradet och Sver ge kommer
ski lnaden skuldsattn ngatt  resuttera i
sk Inader t i  v;xt .  Lander nred hog
sku dsattri/rg kornmer att tvingas att
sanera stna lnanser det v i l  saga
genornfora skattehojn ngar som mins

kar konsLnrt ionsutryrnrnet,  a ternau\
skara ned p: de oJ{enttga utgtfterni
Amerikanska hushalt ,  sonr har nryck€
hog prlvat skuldsattning, maste des!
utorn gora en stdrre korrektion av si
konsumtron an hushal len euroomred€
och Sverige, som har agre sku dsait
ning. Efiersorn amer kansk konsumtior
tradrtionelt star fdr en stor det av eftef
fragan vArlden arosakerheten stor on
vad som kommer att  handa nar st i rnu
lanserna aweck/as.

For att fdrhindra att statsku dernr
exploderar meste den f  nanspott  sk;
slrnrutansen awecklas sa fort sorn mdj
lrgt i lAnder nred stora offenttiga budget
underskott .  En sadan sanering av d€
oTient ga flnanserna innebar i prakti.
ken en atstramningsom iv: i rsta fal lkan
stj;lpa en sp rande aterh;rnin ng. Far
att rn nska denna r sk kommer sanJro.
likt centralbankerna lander rned stora
saner ngsbehov att strarna ;t penning_
politiken lengsarnt. Dessutom miiste
centralbankersom geno rnfa rt stora pro-
grarn fdrattfdrse de finans ella markna.
oerna rned ikvid tet besluta hur snabbl
dessa ska awecklas. En sedan aweck.
I ng verkar sanro kt avkytande pa eko.
norn n eTtersom den m nskar banker.
nas m0j lgheterattge kred ter.

Sverige med srn l;ga statsskutd och
mettiiga budgetunderskott har retativt
sma prob em med de oJfent tga f nan_
serna. En budgetsanering skLr e dAddr
leda till en nrycket matflig atstramntng
av rnanspotUken. Dessutom ;r  hus.
hel ens nettoskuldsattning relativt m,tt
lg.  Riksbanken komrner dafdr sanno.
rktatthTingas haja ranhn fiirh:t andevis

snabbtidratt ky a av ekonorn n nar eter.
hamtnrngen iar fart. Var bedamr ng ir
att svrrantan borjar hajasfran nuvaran.
de 0,25 procent I april n5sta Ar och att
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usA hat betydligt st,ffe prcblen netl statsfinansetna an sveige. sverige med sin Ega statsskutd ach maftliga budgetundetskatthar tetativt sme prcbrem med de affentjiga finansena. En budgetsanerinp. skul. a*:i, t"ailil ", ^y4ret matttg atstrcmning av

den inom 12 nranader frdn dag har
hojts til 1,5O procent

USA har beb/d gt storre probtern
med statsf  nansernaan vad Sverge har,
vrlkettalarfOr mycket nratt iga r:inteok
n ngar fran Federal Reserve irarnaver,
Samtdigtar det emelteftd nddvand gt
att raftan hois sa rnycket, att de anrer -
kanska husha len dkar sparandet.  Vi  rak.
nar med att  den amerikanska certral
banken borlar hoja svrrartan fran nuva_
rande 0,125 procent under dei ardra
kvartalet nasta er innan de aweckar

ala l ikvdi tetsprogram. Vi r ;knar med
att Federa Reserve tycker att r sken for
ett ekonomiskt baks ag ;r for hog om
likv ditetsprogrammen aweck as I for.
iid. Eftersorn I kv ditet Jr:n centratbank.
sprogrammen ar dyrare zin fraf mark_
naden kornrner sarno ikt Federal Reser.
ve attvanta t i l  dess defrnanseta rnark
naderna ar het atersta da och t ikvtd
tetsprogrammen fdrsvinnerav s g sl ;  vt .
Inom 12 menader l ran dag tror vt  at t
styrrantan har hojts t  |  1,25 proceni
det vi saga nagot rn ndre rantedkning

arbn lSverige.
euroomr?idet kommer sannotikt siyr

rantan att  holas rn ndre:n iSverige och
USA. Ett skal ar naturligtv s att ECB inie
har sankt raf tan l ika nrycket utan stan.
nat pa I  procent.  V:r  prognos ar att  den
eLrope ska centralbanken borjar hola
un0er clet andra kvarta et 2010, och att
detkommerytter gare en hojning inom
l2 m:naderfran dag.

Maltn fn/und ar makloekanam vtd



Radda
fasti gh etstaxe ri n ge n !
Taxeringsvardena fcjr smjhus ar raitvisande. De som ropar pa avskaffande bcjr kom.
ma ihag, att processer och tjdnster som ar beroende av denna typ av fastjghetsinfor.
matton snarare har dkat an minskat de senaste decennierna. Detta bidrar bland
annat t i l l ,  at t  v i  idag har en transparent och vdl fungerande fast ighetsmarknad

Vll laagarna dr iver en kampanj fdr
att avskaffa hela lastghetstaxe

ringssystemet. Deras argurnent for det
ta ar, att "taxeringssystemetgers: 

osak.
ra varden fbr enskida fastigheter att de
rnte kan anvandas som underag vare
srg TOr beskattnlng et ler sorn undertag
fdr best;rnning av avgifter,'

V llaagarnasstrateg garutpa attfram.
h,llla bristerna ivarderingen forv ssafas.
rgnerer, och menar att det kan tas som
intaktfor ati samt iga taxeringsvarden :ir
osaikra el er har d:tig noggrannhet.

Utan aft ge po em k om varder ngs.
noggrannheten kan det konstateras, att
de alka f lesta taxeringsvardena f6r sma
hus ar rattvisande. Nastan a a fasiiehe.
ters taxer ngsvarden motsvarar 75 pro.
ceni av marknadsv;rdet fr:n V;rdenr
vaeret med en acceptabe standarclawi
kelse. Det skule lnorma fa et nteb ett
battre resu tat med en styckevarder fg
gord av en varderingsman.

Visst f inns det som Vi aagarfa kon.
staterar fa som inte passar in i clen
rnassvarderrngsmode 

 

som anvandsfbr
at pa ett rationettt satt kunna vardera
landets 2,3 rn l jonersmahusenheterv d
eit  och samma t l fat te.  Men I  sta et fdr
atl ropa pa eit omede bart avskaffande
vore det klokare att s:itta sig ner och fun
dera pa vad sor. i sta et skule kunna
goras battre. Det iinns ett behov av att
hala ett  al lnr;nt  regisier med fastg

hets%rden, rned t  t tgaf g t   

 

egenskaps.
uppgiter om fastigheterna samt en
stanclardiserad uppdetning i  ol  ka fast ie.
hetstyp€r. A lt detta finns dag tack vare
T0rvatninger av fastighetstaxertngssy

Vi aagarna har t:tit Setterwa s advo.
katbyrA l]feda om det ar rnolligt att
avskaffa dagef s taxenngssystem rned
fasistallande av taxer ngsvarden. Utred
nrngen har inr ktat sig p: fastighetstaxe
rirgssystemets jurid ska betyde se, och
de nte al l t fdr diuplodande undersok
f ingarna leder fram t l tstutsatsen ai t  et t
avskafiande ar nrojtigt. Behover rnan ett
alternat vt I taxer ngsv;rde ;ir deras fdr.
slag att detta ska styrkas med ett inb/g
upprattat av artrnatare, fastighetsmak.
are e ef annan sarskttd varder ngsman.

Att avskaffa system ar nte ornoltigt
och rb and t l loch r ied helt  nodvand et.
Det som saknas iuiredn ngen ar eme.
enrc er ana ys av varfbr det sku e vara
battre rned ett fddarande dar varderare
an tas, hur mycket det sku ekostasma
husagarna och om det averhuvudtaget
T nns v;rderarresurser att  t   ga.

V a\gana verkat \arc s: rnana orn
att avskatfa fastigh etstaxerif gssystemet
lor att Jorsvara fdr framtda reger ngar
ati ateinfrjra fastighetsskatter, ait rnan
g Ornmer bort  at t  det kan l innas ardra
ovarder aa nyttormed attha ettregtster
nrecl Tast gheisv;rden.

Det l inns en stor r  sk att  Vi taagarna
med sin ensid ga karnpanj gdr tandets
srnarrusagare en biar'rijenst genom ati
man tarar tyst om, att bade fastighets.
agare och dvr iga samhatetvinner pa att
ha Ullgane t ll denna typ av fastighetsir.
Torrfat  on i f  era ol ika sammanhang,

lbor jan av 1990 tatetf ick Statskonto.
retden dAvarande reger rgens uppdrag
att karlagga och anatysera anvandn ng.
en av taxerlngsvArden fdr andra;nda.
rnal ;n beskat inine (1993:26 Anvand
ningen av taxerrngsvarden far fastighe.
ter). De presenteradeen omfattande lis.
ta av arv:ndnlngsomraden och de o ka
behoven kartlades genorn ntervjuer
rneo representanter fdr de otika verk.
samhetsomr:dena. Det konsiaterades
redan da att  anvandningen av tax€.
r i fgsuppglter har en angtradit ior och
arva inarbetad i  manga verksamheter.

An dag ser v en fortsatt omfattande
och diversf ierad anvandning av taxer
ngsvarden och egenskapsuppgifter Jran

iastighetstaxeringssysternet. I nedaf *a.
encle bid syns f ertatet av de vantigaste
anvandn rgsonrradena.

A itifra'r beskattninC och tagregterad
verksamhet t  I  anvandning fdr andra
andamd . Processer och tjanstersorn af
beroende av denna typ av fastghetsin.
Jorrnaton har snarare dkat an mifskat
de senaste decennierra och detta bidrar
b and annat t i l lat tv i  idag har en trafs.



der och inukterdel medfdr.
bor aven lragan om huvudman 6si

mat on, el lerska annan aktOrsasom kre- r  -
dit nsttut, mziklare etc,ha den rolten? .:

Fdratt kunna astadkornma en tillriick- -:
lgt hrjg kvalitet pa de uppgiftersom ljg- : ,

ger Ull grund far beriikningen av fastig. :
hetsvarden rn.rn., ar det vlkijgt attfdrsd.

parent och val fungerande fastighets

Lantrnater iet  har i i l  uppgft  at t  verka
fdren efiekt v forsarjning med grundtag.
gande fastighets. och geografisk nfoF
nration. Under 2008 gjordes totatt 3,5
mr joner utdrag fran fastighetsregisiret
som inneheller taxer ngsinformat on.

Statens kostnad fdr nuvarande fastg.
hetstaxerlngssystern ar cirka2A0 n ja.
ner kronor per ar.  Det ar naturtgtois
betyd iigt sve ra re attuppskatta ntaktss.
dan av nyttorna mbtt i monetara termer.
Ett sadant ldrsdk ti ana ys vore dock
onskvard.

Kreditgivn ing och f astighetsvardering
arexempe pA t'/a processer som under.
attas av att relevanta data orn taxe.
rrngsvarden, typkoder och egenskaps.
uppgiiter om byggnader finns att t ttga
fran offentlga register. Kred tgivnings
processen forsmahus kan goras efiekt v
genorr att det finns ett taxeringsvzirde
pa fastigheten som kan relaieras titl den
i lns6kandes be aningsvarde. Om be a.
n ngsvardet i igger nom margnat fran
taxer n gsvardet, kan no rma tt ett nytt tan
bevi jas utan att  en mer ingeende prov.
n ng av sakerheten behover gbras.
Behrjvs ett b:ittre besutsunderlag for
angvaren gors normat en fast ig.
hetsvardering och eit marknadsvarde

For ati kunna gdra en fastighetsvar

cler ng rat one lt beh6vs fastghetstaxe.
r ngsinforrnation om varder ngsobjektet
och aven fdr de jarnforelseobjekt som
iggertil Crund forortsprlsana ysen. Fas.

tghetsvArder ng fOr andra andanrat se.
som vid kdp och Jorsa jnjng,tvister, bok.
slut  etc. ;r  exenrpel pb stuaUoner dar
sarnma lastighetstaxerings nformation
Uir rodvandig fdr att Lrnderlzrtta varder.

I  var omv:r d ;r  den ruvarande tren.
den att fastighets. och kreditmarkna.
derna blr  a l tmer nternat ional iserade.
Sverige har en edande rol  nar det g?j l
er att visa hur fastighetsinformation
kan gdras alm:int t llgang ig. Detta har
pa senare t  d kornm tUl lut tryck idet sa
kal lade EULIS projektet,  sorn hand ar
om att gdra deltagande t;nders fastig.
hetsinforrnaUon t llgang ig aven i ovriga
rneoverkande europeiska lander.  I  det
perspektvet ar det v ikt igt  at t  ata Vper
av ingeen de fastigh etsinforrn ation finns
t lgang g avef framtden.

Om regeringen trll*tter en utredn ng
som ska !'treda hur fastighetstaxerings.
systemet kan avskalfas, bor direktven
nyan seras att aven onfatta en ana ys av
hur lastighetsiaxeringssystemet sku te
kunna liirbattras {iir att tacka in de otika
behoven. Och orn det nuvarande fastig.
hetstaxeringssystemet inte ar anda.
rnalsenl igt  bdr rran i  t ta pA hurettannat
systern ska utiormas och vitka kostna.

ka h tta in citament f6 r fastighets:lgarna
att sjalvnrant redovisa sadana fdrand,
r ngar som paverkarvardet.

I en framtrd skulle man kunna tanka
sig att lastighetsagare far mdjttghet att
frviligt och interaktivt andra uppgifter
orn sina fastigheter d kekt iregistret utan
att det behdverfdregas av ett beslut.

Har skul le Vi l laagarna kunna gdra en
rnsats och uppiysa sina rnedlemmarom
nyttan av relevant och kvaltetssakrad
f astighetsinformation.

Hennk Raas Ar ansvarigf Lantmi;te.
r iets a r bete m etl f a sti gh etsta xel ng.



-  fas av en enda antedning_fdratt
areruppratta rattss:ikerheten for vaniiea

Vid:rets iaxertngav smiihus har taxe.
nngsvarctena dkat nred i genomsnttt 35
procent. t4arkvardena har stCt p: ett
0begripligt s:tt. Fordubblade rnarkvar
den och aven tredubbladevarden ar ing
en ovanlighet. Manga har fett varclen
sorn trgger :ngt dver 75 procent av eit
verkligt rnarknadsv,rde. En kansla sonl
bekAfias av Vit a.igarnas uhedn ngar.

vr narCranskatat a drygt200 0OO for.
saljnlngar som tigger ti 

 

grurd for arets
snrahustaxer ng. Vr jamforde 75 proceft
av ra ktiskt fo rsaljn ingspris rned fastrshe
tens taxertngsvarde och k"" l"""t t*,

Det Tanns n:gra natur|ga for/  l .nnear
t i  i  s[  / lnaden. Den efa ar 9z J,vm stoie
an def andra och har VA anstutn nes
moj rghet. Dessa tv: skillnaOer mo|verar

Ateru pprdtta rJttssa kerh eten !
Det . ; ' i n re  Lantmele / ie t  e t te r  Sha ever te t  so . r  gor .e l  _  de t  a riXll:ffiI,';;; ;i;i:;:,x..,1;1:';;'; "i",',";*'r ", = *, u,
AV EL]SABETH OSTEFI ,JAN

Taxerlngssystemet maste avskaf . entrgt Skatteverket en skitnad I taxe
nngsvarde pA 120 000 kronor- in ie 1,2
mrJoner som btev fa /et. Den vtktigaste
ror(rar ngen t it sk |nadef ar istA et ait
det gar en vdrdeornradesgrans me tan

Der hartypef av fe fotjer so m ett brev
pa posten rned detta system. Det ar
nbyggt isjalva utfornrn ngen.

Viliaagarnas kritik av taxer ngssyste.
mer r  ktar s ig inte emot Lantmater iets
e lerSkatteverkets arbete.Attbada myn.
0rgheter fo ier Ca ande rege verk reder
ingen tvekan om. Var krttik riktar stg mot
reger ngen sorn t |,ter attdessa vardef
atuandssom undeJ tagfor beshaitnrnB.

rr  \chablontserat massva.denngs
system kan inte ge konekta vArden fijr
enskida fastigheter och gdr het er ifte
ansprek p: att gdra det. Att taxe
nngsvardena i genomsniit moisvarar 75
procent av marknadsvardet duger inte.

varoen som inte ger att fastst.illa kor
relt idr ensk lda fast gheter f:r inte an.
vandas som undertag Jor beskattnins l
ett rattsamhalle

Ratts*kerheten detta systern bltr ;n
svagare om man vager in smahLrsagar
fas Degrafsade rndjltgheter att dverkla.

Regerlnger har reformerat fast ghets
skatter och en altr.an Lr ppfattn ing tycks
vara artaxerif gsvardef a darn-red stort
sett saknar privatekonomisk beiydelse
rnger kan vara mer fe/

snrahusaigare rLrnt om i hela andet.

Taxerifgsv:rdefas berydelse som
skatteunderlag har mtnskat genorn att
aer nu l rnnsett takfOf hur haCavgif tsorn
Kan ras Lrt. l\4en ldr hblftef av landets
srnanus ber;knas aveiften fortfarande
pa taxerirgsvardena. Taxer ngsvardena
nar ocksa stor bevde/se fdr a a obe.
byggda tornter som fortfararde betalar
full fastChetsskatt utan tak, och sorn
Lrnderag fdr tomtr;ittsavgAtder och fri
kopspriser for iomiratier. Det ar extra
a vanigtvd:fets taxer ng n:r  markvar.

dena ctkatse dramatiskt. i

V;r uppmaning tr 

 

regeringen
omgaende utreda hur taxerinsl

H€nrlk Roos pa La
m:nga gangerfarsakt overb/ga mil.a_ b-. 6e, w nv^r vvcrlyaa m
det oiampliga i att avskalfa taxel
systernet, eftersom det har sA m:
anv:indningsornraden. Han har fel I
han tar det som skat for att behAitati
systern som skapar s: stora probiei
Villaagarna tat Setterwalts advokatby
ga rgenom aita lagar och forordnjn!
oar taxenngsvzirdena tdag

att det misstarnde med genomsn tt 2l
proc€nt. Det motsvarar dryet ef kvarts

V gJorde sedan samrna granskn/neav
alla 16 50O obebygsda tomter som tig
ger rrr grund f.jr rnarkvjrdeiaxeringen
ocn reref dar vaf igenomsnit t  heta 39
procent.6 av l0 tomter harJetfor hdsa
taxeringsvarden.

FelakUgheterna fdr enskitda fastiphe.
t€r ar al t tsa betydande. Det rramgar!0.
rgt raret med tv l tngarna som arvt v: l
sir tomt iTorekov Trotsatttornterna ig.
ger rnycket nara varafdra och arungeiAr
rka stora fick den era ett taxe rif gsv; rde
pa 2,4 m t joneroch den andfa 1.2 rni io.

samtrga falt gar det att ersafta
ringsvZrdena med mer traffsakra
andarnalsenltga idsningar.

verka loratt regeringen ska utreda
sann ngarna fdr att avskatfa taxe.
systemet. Krjstdemokraterna har
rorgare rntagit samma ha ning.

Negra ingangsvarden fbr en
utrednlng kan varai

varderas bor en fristeende varde
genomfdras. En s:dan kan gdras avl
maiare, fasUghetsrnaklare e er an
sarsk ld varderingsman, hett  utan
nbrandf i fg.

varje iastrghet kan fe en typkod
a nger iastrgh etens stag.

Vi ar rnycket gtada att mod
vid sin st;rnrna i augusti bestuiade

. For de bosiadsfastrgheter som
natt Lpp titt taket fdr fastigh
ocn vars avgift dae grundas pa
nngsvarden kan oltka modelter dve
eas. Ett  Jorslagar en inclerer ingav
ten nred 2006 ars varden som bas,

.  lde fal len fast ighei fortsai t  be

afnat fdrstag .ir att utg: fran fakti
kopeskillifC.

. lde fa I ktasst{icertng av byggnader
f odv:ind I kan fastighetstaxeringslaer
ersAtias av en ny tag om typkoder, d

. Vad gailer uppgifterfor samhAtl
nering och statistik ska forsag ias fra
om nur detia kan hanteras genom
uppgrfter sarn as in och redovisas i
rrghetsregishet.

El i sa beh Aste r m a n ar v i ce f b r bu nd,
dltektor fat ViIadCaha.

,'ffisff'"*'.'
f. - ' '''F_p'!de!.\p.x.-'*: .:-".= -fi#2ic#'&



Expf oateringsvinster
ska f inansiera bailyft

P: uppdrae av Regionforbufdet
ostsam geroml6rde NA Svefa

2008 en utredning om ptaneringspro.
cessen och ekonomiska nyttor sam.
band med ny strackntng a,l E22 t6tbi

Soderkoping. En intressant 6sn ng i
korsn ngen rllellan E22 och cota kana
ar Dyggandet av en beflyft i korthei ar
beUyften en konstruktion dar batar kbr
rn ett vattenfy ]t kar, som sedaf yfis

upp. Sedan kOr batarna i en vattenfy|d
ranna Over %gen och sarks sedan i ett
vattenfyi l t  kar ner ikanaten pa andra
srdan vagen. Tekniken t i tarnpas redan
dag pa andra ptatser iEuropa. Det
Intressarta med baUyften ar att den l
komb rat on rned ettbesoks. och infor.
mat onscenirurn kan b I  en spannande
t!'nstattrakt on.

avsiktsforklartngar rne an Sdderkb.
pngs korfrnun och Vagverket { inns
skr vn rgarom medfinansier ing av vag.
prolektet och betyften. den u?edning
som NA SveJa Lrtfbrde fdreslogs en
rnodell dar exptoateringsvtnster fran
mark som b r ntressantattexptoatera
ansutn ng t l l  battyf ten sku te utgora
under/ag far medJinansier ng av bat yf
ten. Enligt fdrs aget ska ett exptoater
ngsbo ag bi ldas med uppgft  at t  exp o.

ate ra ett defin ierat om rad e och dverfora
exp oateringsvinster titt Vagverket som
medf nansier irg.

Sedan slutet av hdsten 2OO8 har det
pagatt ett arbete med att uppr;tta
avta smode ler, d6skisser och katkyler
fdr det exploateringsomrade som fare
slas ligga till grund far 6verfdrng av
exptoater ngsvrnster_

Under hdsten 2009fdrvAniasen s ut.
l rg uppgorelse kornma t  l t  sUnd orn vi  .
ken model l  fOr medfinansier ing som
ska t t i l ; rnpas.

De n n is Lu n d q u ist, Fa sti gh etsdttst i g

En vision av hur be yften
kan se ut har tagits fram
av Emil Andercsan och
Dav id Hu ltbery stu d e nter
vid LinkOpings Tekniska

Fdrclag pe explaateing av
det amtede sorr, ska ligga
tt11 grund fAr medt'inansi.
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r999 38 Euro.
lv larek Ziemak. Polen ersatter Ulf

Sandgref sor i  rev sor.xecut ve Board
rapporterade or i  s na aki iv ieter.

CLGE och GE (Geonieire Elr fopas)
har n! bes ! i  vardera GA (Genera lar
sam ing) om sarnmans agningen. Det
fL fal isnu paden nastaGA CLGEried
et igenensani iGA nasta hasi Da val ls
ny styre se och Sver ge bor ha en kan
d dat t i  styre sen (Exec!tve Board)

Ordforanden har t  lsammans med
tyskarna tagt ni t iatv t  I  et t  student
mote i  samband med rterceo2009.
Ordfbrandef inforrnerade att  det b r

nrer  an 200 studenter  p: r  moi

ASPECT har  bev la t  s t ipend Lrm t  L

Lank mel lan studentero.h f i j re tag

M che e Car i i  er i ,  l "4ata,  rappor iera i
orn arbetet  med "StLdents and Tra iner
Exchange".  CLGE ska vara anken m
lan s i !denier  , /p fak i  ksokande r i
ln t resserade loretag Flems daf  skaw

Edi tor ia  gro!p som leds av Rob Mf i
ney jobbar v  dare med nya hems, la
H.r  !ppmanade a l la  at t  b  dra t i  Ne,r i

T Rapport frhn CLGE i Ron
Narvarande var 26 av 2a ander.
Kroat len och Ryssland nva des

sorn nya rned emmar. Frankr ke v eha
sluten omrdstn ng om Ryss ards med.
lemskap e ler atr i  nstone att  de lnie
skul le ha f ! l l  rostr i r t l .  Efter manga
inl ;sg r iot  Frankrlke g ckde r ied pa att
rdsta oppet om f u j t  medlemskap. Ryss-
land antogs r ied 2l  roster for ,0 r iot
och nagra ned agda.

Budget for 2010 antogs. Noteras att
sponsor ntakter;r  12 000 euro pa en
bldget onr 55 000 euro. lv led emsav
glten ar 257 38 elro i  fast :vgl t  p !s
1.34 eLrro per med em. ASPECT beta ar

Alla ken.la plat.;er inelck i en mycket bra rundtu ned gui./e. Colosserm, Vatikanstaten, St Peterskyrkan och rny.:ket rnet. Den
tiAt'tip,aste upde\telsen var 'lnslituta llazionale pet la Grafica" inte sa rnfcket fot faredraEet om katlop.rafins histaria ellet .lernat,
:;tratnn av tryckninp. ne.l eisade p/jiar me./ slenpress menvainiddap.en i.letas lokalet nkt a',tanfot Fantana diTtevi. Tusen
ftls manniskct satt runtfontanen hela k',tallen a.:h fotrna.llieen aven natten.



Norge rapporterade fr:n semtnar et''The Boundary". Det b ev ett 10O.ta det.
tagare och manga bra fdredragfran
hela Europa.. se wwwlheboundary.no

Code of Contact,et ska reg/ervid utd
vardet av yrket, antogs och skal nu
godkannas av med enrsforeningarna, V
abrkornrner med forslag om processen
iSveriget larsrnotet i rnaj .  professor Dr
Frances Plimmer redogjorde fdrarbetet
med att ta frarn dessa regteroch viken
betydelse det har koniakterna med EU.
Dokumentet undedecknades h6gt dt i
gen av presidenterna iCLGE,och GE
samt lta ten ska fdren ingen s ordfora n de,

Kommande ana ngemang
Nasta GA bl i r  i  Bucharest,  Rumanien 7.
8 maj i  sarnband med CLGE konferers
6 1  n a j 2 A 1 o .

Klart  ar ocksa GA iVarna, Butgarien
23 september 2010, London varen
2012 och hdsten 2012 Tysk and.

Sverige har aiagit stg att anordna ett
semrnarium 2011 Urnea rned temat
The Geodetic Infrastructure in Europe
today and tomorrow. Lars E Engberg
och IVlikae Lije svararfor programmei,

Borje Nordstrom far den toka a organi.
salronen och kontakterna med kornmu.
nen och ASPECT for adnri f istrat ioren.

Ita ienarna gjorde sedan tre presenta.
tioner av sitt nya kolossa a Agenz a del
Terr i tor io el ler l ta l ian Cadastre and Reat

Estate Rights and Mortgages Registra-
Uon System. L.is g,rna mer pa CLGE
hemsrda under -documenis'_

V :terkommer senare med "Code ol
contact" och dess hantertng.

Ewa Swersson och Syarte Astenno

A€EiltA Stmftlono
Utlhio det tudbrio

diBe€dmo

D d  i a . d n  t o  t a  . g  a r  J - e J . t . - r . . o n J o .  J B e , . o - o

B]68ffi
Tack vare dig!
Som medarbetare i Skettefiea kommun bidrdrdu titt att fi
a t,atl fungera. Ditr drbete gijrSke eftee meratfiakrrvt.
Eaoe atr Do, verka i e er besitta, Du ;j r samh5 rbyggare,

Frirrdttn i ngslantmdtare
Bvgg och morrrokonroret rafrm;teravderningen 50ker d 9 som vi vara med oclr urveckra verksamheten mor !pps.na mal
Arbetruppgifter Sjeivstzndqt och teim hand Sooa a a typer av antmarer forrdrtnrngai t\,ledv€rka I he a samlrat sbyggnadsprocessenfran pranering til exp oar€r n9 Arbela med anhaier mynO qhetens ovriga , pps ft",, i *"rp".y"ash";iirmma projekt Arberer arsetoceinrkrar och inneha ier Irii.nnesmrmades-osdumd,nn","no",.,o",o",fl,1lffi:lil,iil:ffiTill:,:iil:lill[#r::*ijxffijidx,'jilll
kommunaa a nrmdrer hynd qhetef D! btir de ier netuerk, samidig. so;d! r;, utrrit,tn.q rr"..ai",t oih tr"no.ro,"no"r,aqo,
Kvdlifikationer: LJtb dad l.ftmatarc c\r .oen or,4roosko e ngenlijr med inrkrn ng tasrighersb di ng €ter h.r nro.varano€ KohperensV se ,  g i rna  an  du  har  lS fq  e , fa  € iher  av  to ;ann. . , ; *e,ft-"; k-. r.,.a,, .i ,k.dil,"""a"i,i t "1'i jiilii:: i:"T:i;':f;:J:ff:i#',"#1 :li,;::',:, :1il:jliilil:"A:i::"jn,stt arbeteJramer' En qon ornddme ar vikigr samr aft han h", go,r torrun l<.ru roirag. o"ii,"""" rr"ti"lorr,u,, o, r,., ra,ro,att tat  ld ig och dear med dq av di .a kunakaper stor vikr kommeraft  ,ggas!d d na person tqa egenskapir
Mer information firdu avAnder Hed f, lanrmaterichef 091O 7: 50 OO
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Jdrnkol l  p6
byggkostnade rna
Pii zirets Vdrderings- och lantmateridagar kornmer Eva Olsson som arbetar som pro.
Jektledare och kalkylator pe konsultforetaget Bygganalys AB, att beratta om kalkyler.
ing och kostnader.  Vi  har t raf fat  Eva och bet t  henne om en kort  baxsruno.

&"
&



3D modell aver Mattaf

U p pd r a Cet e r ka I ky I et i n g
oc h p I a je ktled n i n g, b esft t -
lare 6t UnibailRodanco.

Vid varje viktigt projektbes ut gors en
ekonom skkontro Detarm r im n vdn.

Byggana ys ekonorn ska katky er
grurdar s g sedan p: Lppg f ter l ran det
stora antal typhus som f inns sarntade i
fdretagets databas; konior. bosizlder,
centrurnan aggf ingar, sJukverdsbyge

Vr har ett  h!ndratalstandardbygg
nadsver( att va ja b and, berattar Eva
Olsson.

Ana ysrnodetef omfattar dock fer
nivaer an sa. Avgorande fdr af  alysen ar
TOrstas orn det ror s g om /ryproduktion
erer ombyggnad Dessuiom kan varje
typhus deas in i  enk a, normaa e er
exklusiva byggnader. N4ed fter och pre
crsare uppgifter I projektbeskrivningen
rtkar traff*kerheten i ka ky era. Besta
arens uppgif ter om p aferade gr lrnd.
konstrLrktiofer, typ av stornmar. vat av
rak och vaggar ar andra faktorer som
kaf aclcleras til typbyggnaden och pa
verka def s l t lga katkylen

Alt  som alt  grundar s e Byggafatys
kalkyleroch ana yser pa runt50 OOO ka .
kylposter och under t :ng tct  nsamtade
erfarenhetsv:irden i fdretagets databas.

Kont inuerl ig uppfot jnrns rned sar
ski ld foklrs pa de ekonom ska konse
KVenserna avstrateg ska bes utoch tek
n ska fOrafdr ingar;r  staj lva ryggraden
rollen sorn projektcontro er. Det kan
nnebara att  ! tvardera tekn ska a terna.

tv,  uppratta mangdkatkyler i f for upp
hafd ing, pr lssaita regerbara poster
och andr ngar,  och s: v idare. At i fdratt
byggherren ska ha lArnko p; kostra.
oerna under he a resans geng,

-Var r,retod fdratt undvika fa lgropar
ar ati s tta med en projektgrupp och
under he a projektets Jorflevnad styra
Kostnaderna, sager Ev: Olsson, Trots
hLrndratatet standardbyggnadsverk,
rned o ka varat oner,  sa f . i rekommer
T0rstds uppdrag som nte passar r  kt  gt
bra in nagon rnal .

Sonr projektet med s kte pa en orto
dox trakyrka i Stockho ristrakten _
enl igt  p arerna de v s transporterad d t
tran sydbsira Europa

- Har var typhuset sarnt ngstokat det
n:rmaste vi  kLrnde komma Vi harsa att

saga gjort  mycket fdr hand och upp.
skattat vad de valvmurade konstrukt o.
nerna, frakten och monterngen pa
p ats skul le kosta.

Vi lka uppdrag :r  rot igasi?
- De sv:raste |rppdragen. dar ekono.

m I styr.  Pa senare td har v arbetat
hart rned en socia t engagerad bygg
herre som bygger en skota och ett
bostadshus. V markte t idrgt at t  det
sku ebl ia detesfar dyrtoch att  det inte
skul le ge ihop ekononriskt.  Sa v f ick
skrLrva octr sknrva pa b:de de tekn ska
losningarna och pa utformn neen av
huset I  host b ev det t  l t  s lut  an igen
dags Tor ibrsta spadtage 

 

Eva Otsson
medger dock att aven motsatt situation
kan skanka extra arbetsgt:dje.

- I nagra fe fal hand ar dei orn bygg.
herrar d;r  kostnaderna inte har negon
betydelse. Negon enstaka ga'rgardet ju
r(u att vara med aven i sadafa yxpro

JamTort rned katky er p: negra t otals
rn loner fdr at t  uppfara en trz ikyrka ar
byggandei av Norra Lanken I Siock.
holri ett giganUskt prolekt i rnangmil
jardk assen Bygganatys rnedarbetare
s t ter med iprojektet som ka kylatoroch
gor rllangdberakn ngar av votymen
sprangt och bortlorslat bery. Katky erc
oe mangder som Vagverket ti sanr
rnans raed /knarde berakntngar frAn
afdra konsu ter anvander for at t  prog
noslsera irarntida projektkostnader.

Det vi  gdr har ar at t  reg era mang
der.  an aggnlngsprodukt ion pratar vi
egent gen rnte se myckei om kostna.

Slut gent varforardd byggkostnader.
na sa hoga och hur kommer det srg att
byggprolekt sa ofta bt i r  dyrare: in pta

Att  bostadshus blr  s:  pass dyra
Deror pa att svensk agstftnifg sta er
rnanga och harda tekn ska krav pa
Lfiorrnnrngen Och kanske pa aft rnan
ofta vi l  ha en hdg arktekion sk klass.
Fdr ovriga byggnader tror lag ati anled.
n nger t i l  at tdei  kannsdyrt ;rat tman
byggt fagot annat An vad som var tjnkt
fr :n bdrjaf ,  avslutar Eva Otssof.

. Det vanligaste fe et ar en t dig
kosinadsbeddrnnrng som under

protektets gang aldrig rev deras sager
Eva n edningsvis.

.  Byggana ys ar ett  ganrrnatt  konsLtt
loretag nom byge. och anlaggn fgs.
eJ1onom ocn prolektstyrn ng med
tota t  55 ansial lda

. Karnar i  Bygganays t jansteLtbud
ar fod apande ekonomisk Lrppfo Jning
av bygg och antAggn ngsprotekt.

et t  n ednlngsskede nreste dock at_
ra Torst r:gra gr|rndt:ggande fragor fa
sina svar. Fdr det fdrsta; ska e|er bdr
projektet verk gen genornfdras? I sa
fa ; hur siort ska det bti? Vem ska nytt
ta husete eran aggningen?



-

veckling inom ASPECT. Vi ar nr:nea,
bade medlemmaroch presumttva med.
lemmar, som arbetar med stadsutveck_
rng sonr privat eller offenUigt ansta da.
Vr jobbar med frAeor som ar avgorande
r0r stadernas uivec rnS. Det han Bata
oade strategisha och ope.atrva p/ane.
rilrgs och ger omforan defragor. Har kan
namnas exploateringsstrategier, nrark
aIvaIdnrngsfr:gor, katkytering, mark
anvrsnrngar, fdrvarv och forsaljning,
smdsbyggandets ekonomiska f brutsatt.
f ingar, exptoateringsavtal, projektana.
lys, projektkalkytering, efterf ragestudier,
hundanalyser,  vzjrder ingar,  prsfragor,
rerdrmeneone 

 

marhanvandning,
sradsekotogiska fragor, EU projekt, par.
keri/rgsfragor, rrarksanering, fdrnyelse
avsocialt utsatta omr:den, utvecktinC av
nya bostadsomraden, utveckling av nva
service. och verksamhetsomr6den, om.
vandttngav industr iornraden UI blandad

stadsbebyggetse, fdrtitn ingsstudier, be.
stalla och anaysera arkttektstudier, fdr.
handl lnCar, upphandt ing, processted.
nine av olika aktiviteter, projekt/edn ng
av prolekt i  o l ika faser,  kornmunikaton
och varumarkesbyggande.

Stad sutveckt ing ar redan ettpot i t iker.
omrdde i Europa och bbrjar se sm:tt
ocksa bli ett tydtigt utveck tngsonrr:de
for pol i t iken inom Sverige_ Det ar en
gans(a natur ig utveckting, eftersom
mbjligheterna att skapa Ultv;xt och ett
hr/ ibart  sarnhbl le ar sbrkt beroende av
stadernas utveckting. St:derna kan ses
sorn mororer i detta avseende. Ett okat
Invesse idr stadspolt ik konrner att
medtora ett akai intresse JOr stadsut.
vecklingsfragorra. Jag ar dvertygad om
att det finns en potentrat fdr dkat antal
arbetsuppgifter for ASPECTS med em.
rnar tnom omr:det.  Men det air  rnte
sjai lvklart  at t  v i  btr  v innarna, eftersom
personer rned annan utbi tdntngsbak.
grund och andra edarenheter ocksa ar

sektion,/ett natverk och bestiimm;
agenda fdr det narmaste halv6ret.
ar onsdagen den 14 oktober
16.30, Fotkets Hus istockhojm i
ansrutning t i l l  at t  vtd dagarnas
rier avslutas. Skicka garna ett
rniC pa borje.kiingberg@matmo
du v l ldel ta pa rndtet.

Borje
I a sti gh etsd i I ekt6a M at nd

Sekti on/ndtve rk f 6r
stadsutveckling?

Jag har vackt fragan om att bitda
en sektion.hatverk for stadsuf

StadsutvecktinC at ett elet patitikonfide i ',enga tanoer. BiUen ar rren Xrarori.

skickade att konkurrera om jobbe
ldag ags arenan f6r seminarie

orskuss on om stad su tveckling fra
arrt av arkitekterna. civetvis har (
viktig rott att speta nu och fram6vef
det borde viocksa ha och framfdr;
storrerol dn den vi idag har tagjt. K
sektior,/ett natuerk fdr stadsutvec
inorn ASPECT vara ettsattattf lytta
pos/tronerna? Jag har tatat med n
som b/cker att det:r vert att testa
har dairfor valt att bjuda jn ti 

 

eti m
anslutning till Vairderjngs. och lani
tendagarna fdratt  se om vtkan bi id


