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Bakgrund

• Digitalisera dvs vektorisera/databas

• Deltog i arbetet med SIS-standarden

• Inväntade standarden

• Ca 600 detaljplaner



Upplägg

• Projekt med egen budget och 
projektanställning

• Upphandling av programvara
(inte befintlig, vi har nu tre olika)

• Projektgrupp med planarkitekter och 
bygglovshandläggare

• Betraktade det som ett planarbete



Metod

• 619 detaljplaner när vi startade
– sedan dess har ytterligare ca 110 

planer tillkommit

• Bara gällande

• Nyaste först

• ”Första varvet ” gjordes linjetolkning

• ”Andra varvet” bestämmelserna



Metod

• Projektmöten var 14:e dag
• Dokumentation, restlista

• Vi har tolkat men 
inte ändrat

• Kompletterande information 
och bestämmelser
– ändrat höjdsystem
– 39 § blir bestämmelse
– vindsbestämmelser
– mm



Tolkat…



…men inte ändrat



Testperiod och publicering

• Bygglov och nämndledamöter gavs tillgång till 
webbkartan under en testperiod

• Eventuella fel eller oklarheter rättades till löpande under 
testperioden

• Tolkningar godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 
och webbtjänsten publicerades kort därefter och gjordes 
tillgänglig för allmänheten

https://sollentuna.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0f960aa9fa2c463988e9e832f2a288cd


Vad det kostat oss

• Ca 5000 kr per plan (1000 kr/timme) inklusive 
programvara

• Eller 4 timmar per plan, 1,5 per dag



Nyttor / mervärden

• Samlat även andra bestämmelser (höjdsystem, §39 mm)

• Identifierat behov att ändra/se över gällande planer

• Kvalitetssäkring och kunskap

• Snabb överblick av vad ”som gäller”

• Underlättar tolkning/läsning

• Förenklar framtagande och ritande av nya planer

• Minskar risken för ”plantekniska missar”

• Kan leverera cad-underlag till fastighetsägare och exploatörer

• Möjliggör databasanalyser

• Möjliggör nya tjänster

• mm



Möjliggör analyser

Var finns ”lediga” byggrätter?

Var planförutsättningar som 
möjliggör oönskad bebyggelse 
(tomtstorlek, oreglerad byggrätt eller 
bebyggelsetyp etc)

Planer utan bullerbestämmelser

mm

Vilka verksamhetsområden gränsar till 
bostadsanvändning?



Vad är kvar / vad gör vi nu

• Nya rutiner för ”digitalisering” av nya planer

• Eventuella fel eller oklarheter rättas till löpande

• Tomtindelningar/fastighetsplaner

• Leverans till nationella geodatabasen

• Dialog med systemleverantörer för att säkerställa att ”vår” lösning 
med dubbla system

• Syfte och illustrationer

• Planbeskrivningen

• … och juridiskt gäller ju fortfarande den ursprungliga planen och 
dess ursprungshandlingar…





5 planer behöver ändras



Bestämmelser som kan/bör ändras eller 
upphävas

• Undantag i minsta tomtstorlek
– Tomtplats får icke göras mindre än 800 kvadratmeter, men kan 

undantagsvis få nedgå till 700 meter

• Bestämmelser om uppvärmning, vattenmängd 
per spolning, osv (ca 1993-2005)

– Uppvärmning av byggnad skall ske med vattenburen värme. Till WC får 
ej användas mer än 4 liter vatten per spolning. Vattenarmatur får ej ha 
högre genomströmning än 0,2 liter per sekund, vid tvättställ högst 0,1 
liter per sekund.

• Friliggande villor utan bestämmelse om 
antal lägenheter

• Avstyckningsplaner utan byggnadsreglerande bestämmelser

• Undantag på stängsel (ca 1952-1974)



Utveckling av 
plandatabasen

Pågående

Januari 2020

Digital planmosaik finns 
tillgänglig via 
kommunens hemsida

Beslut i nämnden om 
publicering

Hösten 2019

Vår 2016

Upphandling 
programvara

Höst 2018

Digitaliseringen klar

Testperiod

Sommar 2015

Beslut i KS start 
digitalisering 
detaljplaner

Projektanställning

Höst 2015

Digitaliseringen påbörjas

Vår 2016
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