
12 minuter om digitalisering DP...

Jag heter Pernilla Andersson och är anställd i Kävlinge kommun 
för att arbeta med digitalisering av detaljplaner sedan hösten 2016. 

Jag arbetar med processer, informationshantering, arkivering och 
lagring av information. I mitt arbete kommer jag i kontakt med 
statliga myndigheter som Boverket, Lantmäteriet och Länsstyrel-
sen. Mitt arbete kräver kompetens inom olika programvaror som 
GIS och AutoCAD men också god kännedom om lagstiftning inom 
PBL och fastighetsbildning. 

pernilla.andersson2@kavlinge.se

          32 000 invånare



  Vilka ska göra vad och hur går det till?

• Pernilla digitaliserar (landskapsarkitekt som på bananskal hamnade som digitaliserare)

• Digi-grupp (bestående av digitaliserare, bygglovarkitekt, planarkitekt, kartingenjör)
  träffas 1 gång/ vecka 1 timme och diskuterar digitalisering

• Kart/mät i samverkan med senior Lantmätare förbättrar DRK, projekt som kommer   
  pågår 2021- 2022. Transformerar och mäter in med hög noggrannhet utvalda gränsrör

• 164 planer digitaliserade i Focus dp (2016 - 2020) har översatts till planmosaik och 
  visning i GeoSecma karta via GIS-programmet ArcMAP (våren 2021)

• 2021, kartläggning, iordningställande av Kävlinges och Furulunds BN-arkiv, 
  förrättningsarkiv med ca 2000 akter inför skanning och publicering digitalt i LM Arken
  projektanställd i samverkan med digitaliserare

• Målsättning att omsätta allt redan digitaliserat i Fysisk planering när förbättring DRK är    
  genomförd

• Vad har vi resurser till? Kapacitet att göra med befintlig bemanning?















Dokumentera!

• Ställningstaganden som gjorts, varför och av vem. Hänvisning till rättslig akt

• Skillnad mellan detaljplan och fastighetsbildning ska mana till försiktighet - 
  och vara synlig i kartan

• Dokumentation kring ställningstaganden digitalisering behöver finnas kopplad     
  till berörda ytor

Syfte digitalisering:

”Det digitala underlaget är till för att befästa planbestämmelsers läge i geografin 
och får användas som beslutsstöd. Rättslig akt finns att hämta i...”









  Tips på vägen:
• Bilda en arbetsgrupp, över gränserna:
  kart/mät, lantmätare, GIS, plan, bygglov, digitaliserare

• Börja med att utreda fastighetsgränserna DRK 
  (tar tid 2 - 3 år med en bemanning på 2 - 3 pers) i en kommun av 
  Kävlinges storlek, 32 000 inv

• Fråga er - Vad ska ni använda de digitaliserade planerna till? 
                    För vems skull görs digitaliseringen? 

• Kartlägg processerna inom kommunen:
  Digital ÖP - Grundkarta DP - Detaljplan - Nybyggnadskarta - Bygglov 

  Format på informationen så den går att återanvända genom hela processen utan   
  att göra om den? Våga ifrågasätta hur informationen tas fram. Vad siktar vi åt?     
  Och hur kan vi ta små steg i rätt riktning?
  
  Hitta målet för digitaliseringen!


