Gruppera och prioritera nyttor
Frigjord tid internt

Mer kvalitetssäkrad information
Underlättar vid
framställning av
nybyggnadskartor

sparar tid
och
resurser

Tolkat en
gång

all data på
samma ställe,
samma källa

Lättare att
ändra på alla
ställen
samtidigt

Alla får
samma info

Bättre
gränskvalité

Bättre
rättssäkerhet

Prickmark
behöver inte
mätas varje
gång

Återanvändning
av information

säkrare
gränser,
enklare för
medbörjare

Enhetlig
tolkning av
detaljplan

Snabbare att
göra andra
kartprodukter

Rätt
uppdaterad
information
från plan

Säkrare
tolkning av
byggrätt och
prickmark

Minskar
feltokningar

Ökad förståelse medborgare
Enklare att
kommunicera
kommunens
ambitioner då det
gäller utbyggnation

Lättare för
medborgare
att förstå
planer

lättare att
förstå vad
som får och
inte får
byggas

Möjlighet till
enhetlighet
när länet gör
det
tillsammans

Ökad förståelse byggaktörer
Lättare analys
av
kvarvarande
byggrätter

Möjlighet till
enhetlighet
när länet gör
det
tillsammans

lättare att
förstå vad
som får och
inte får
byggas

Ökad tillgänglighet

se
byggrätter

Enklare att
tolka äldre
detaljplaner
när de är
digitaliserade

Enklare att
kommunicera
kommunens
ambitioner då det
gäller utbyggnation

Informationen
blir tillgänglig
för ALLA

Mer lättillgängligt
både för de som
arbetar på
kommunen och
medborgarna

Planinformationen
kan snabbt visas
och användas.
Behöver inte tolkas,
är redan "tolkad"
och fastställd
digitalt.

Ökad demokrati
Om datat ligger på
samma ställe och är
tillgängligt kan
vidareutveckling av
smarta tjänster ske
enklare

ökat
förtroende
för kommun

starkare
demokratisk
process

Lättare för
medborgare att
förstå och läsa
informationen.

Mer
tillgängligt för
medborgare

Ökad
samverkan i
kommunen och
med externa
kontakter

Bättre möjlighet för nyutveckling
Bygglovsapp

Öppnar upp för
automatiserade
bygglov

Möjlighet för
medborgare att faktiskt
förstå
planbestämmelserna

Ny
möjlighet
att tänka
nytt

Ökad service

Bra för
konkurrensen
då alla aktörer
får samma
information

Möjligt att göra
analyser av byggrätter,
detaljplanelagd mark
för ett visst ändamål
etc. Bättre service till
byggherrar.

Lättare att göra
övergripande
analyser när
det är digitalt

automatisering

Analysmöjligheter
inför planarbete

Sparade pengar
lagring för
framtiden

Snabbare
hantering

hitta
outnyttjade
fastigheter

Frigjord tid externt
Medborarvänligt

Snabbare
leveranstider
av NBK

Enkelt för
den som
söker
bygglov

Informationen
blir tillgänglig
för ALLA

sparade
skattepengar

Enkelt att
kombinera
med annan
information
digitalt.

