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Varför ska vi digitalisera planerna?
• Grunden för digital samhällsbyggnadsprocess

• Förenkla för medborgarna

• Förenkla för handläggare –sparar tid

• Säkrare tolkningar

• Förutsättning för att automatisera bygglov

• För att de ska kunna användas i analyser
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• Vi måste göra detta tillsammans: Bygglov, Plan 
och Geodata

• Vi digitaliserar både befintliga och nya planer

• Rätt kvalitet (rätt hög).
– Geografiskt (=fastighetsgränser)
– Tolkningar av planbestämmelser 

enligt standard. Alla tolkningar 
dokumenteras.

• Börja titta redan från början på framtida e-tjänster och 
publicering.

• Samverka med andra kommuner.

Gör rätt från början
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Två parallella projekt
• Digitalisering av detaljplaner

• Utredning av fastighetsgränser

2021-10-15 4



Gränser och digitalisering
• Fastighetsgränserna stämmer inte i registerkartan
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Outredda gränser
Från registerkartan
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Lär känna dina gränser
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Hur Värmdö har organiserat projektet

• 1 planarkitekt
• 1 bygglovs-handläggare
• 3 digitaliserare (2 

nyutexade planarkitekter 
+ en karttekniker)

• 1 GIS-samordnare
• 1 projektledare 

(kompetens 
fastighetsgränser)
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Hur kom vi igång?
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• Om vi ska ha en digital 
samhällsbyggnadsprocess så 
är detta grunden. Ett 
jättejobb som inte går att 
hoppa över. Kommer ta tid.

• Följde handboken som 
DigSam tog fram: Copy-
paste på en del text för att 
äska medel.

• Digitaliseringsmedel: vårt 
smartare Värmdö



Hur går det?
• Vi har börjat i Gustavsberg och i områden där det söks många 

bygglov

• 89 – granskade och klara
• 2 – uppe för granskning
• 7 – digitalisering pågår

• = 98 planer

• Totalt finns det ca 500 befintliga planer

• Appen????
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