
Prioritera vad som ska digitaliseras

Användningsområden

Egenskapsområden

Gränser

 (Vart ligger dessa, vad

gäller för dessa)

Mer kvalitetssäkrad information

Frigjord tid intern

Planinformationen

behöver bara tolkas

en gång

Effektivare

processer i

kommun

Alla får

samma info

Alla får

samma info

Säkrare

tolkning av

byggrätt och

prickmark

Enhetlig

tolkning av

detaljplan

Bättre

gränskvalité

Enklare att

tolka äldre

detaljplaner

när de är

digitaliserade

All

information i

plankartan i

vektorformat

GRUPP 1

All

information i

plankartan i

vektorformat

Användnings- och

egenskapsgränser
Fastighetsgränser

Mer kvalitetssäkrad information

Frigjord tid internt

Dokumenterade

tolkningar Egenskapsytor

Koppling till

planbestämmelsekatalogen
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Tolkningar efter BV

planbestämmelse-

katalog

"Allt" i

plankartan

digitaliseras

Koll på

fastighetsgränserna

Nytta 1 -kvalitetssäkrad information

Nytta 2: Frigjord tid internt

Viktigt att bygglov

är med i

processen. Det är

främst här tid finns

att spara.

Digitalisering

till hög kvalitet.
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Nytta 1 Mer kvalitetssäkrad information

Nytta 2 Bättre möjlighet för nyutveckling

Enhetlig

tolkning av

detaljplan

Tidig

granskning

av gränser

Bättre

gränskvalité

Sakkunskap

under hela

processen
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Administrativa

gränser. Få koll på

fastighetsgränser

inom planområde.

Tydligt vilken kvalitet

som gäller för att

kunna göra rätt

bedömningar. 

Identifiera

osäkerheter

GIS-skickt

på

kvaliteten

Mer kvalitetssäkrad

information  Frigjord tid internt

Nybyggnadskartan

mer effektiviserad.

Gäller att alla

bestämmelser har

gåtts igenom. Viktigt

med hög kvalitet/hög

nivå 

Var har vi

mest

efterfrågan?

Vad ska

digitaliseras?

Var ska vi

börja

digitalisera /

vilket

område?

Kategorisera/definiera

tolkningarfrån början

Försöka identifiera så

många risker som

möjligt (t ex att missa en

fastighetsbildning som

upphävt en

bestämmelse som inte

står med i plankartan)

Använda

frigjorda tiden

till att öka

kvaliteten på

kartprodukten

Risk för förlorad

inkomstkälla pga

gratis tillgång till

kartor/underlag?
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Mer kvalitetssäkrad

information

Mer frigjord tid internt

Plantolkning

Plantolkning 

Tillgängliggöra

digital

information för

medborgare

Planbestämmelser

Koppla

information så

att det räcker

med att ändra

på ett ställe

Trygghet/säkerhet

för fastighetsägare

gällande gränser

och tolkning

Utreda

fastighetsgränser
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Metadata

Informationen

måste vara

tillgänglig

Öppen data

Bättre nytta för nyutveckling

Frigjord tid internt

Gränser  och

planbestämmelser

Kommunikations-

aktiviteter

Det behövs även

annan information, t

ex info från

bygglovssystemet

Kvalitet på

både gränser

och tolkning av 

bestämmelser
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Noggrann

tolkning i

expertgrupp

och

dokumentera.

Ta beslut och

dokumentera hur

osäkra

fastighetsgränser

hanteras.

Koppla utredningar

från detaljplanens

upprättande så att

de blir tillgängliga

digitalt.

Nytta 1 Mer kvalitetssäkrad information

Nytta 2 Ökad service

Verktyg för

kunden att se

och använda

informationen.

Lättillgängligt

format

Vägledning för

hur kunden kan

använda och titta

på

informationen.

Börja digitalisera

detaljplaner i

områden där

mycket utveckling

förväntas?

Digitalisera

detaljplaner

komplett

istället för

delmängder.

Digitalisera

nyaste planerna

först, där

förväntas kanske

mest utveckling?
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Inmätning

fastighetsgränser

Digitaliseratalla

gamla

planer

Enhetlig

tolkning

Mer kvalitetssäkrad

information

Frigjord tid internt

Tolkat och

klart

Återanvändning

av information

Snabbare att

göra andra

kartprodukter

Tolkat en

gång

all data på

samma ställe,

samma källa

sparar tid

och

resurser

Underlättar vid

framställning av

nybyggnadskartor

Lättare att

ändra på alla

ställen

samtidigt

Prickmark

behöver inte

mätas varje

gång

Snabbare leverans

av

nybyggnadskartor

Frigjord tid internt
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Mer kvalitetssäkrad

information, framförallt

fastighetsgränser inom

planområden. Enhetliga

tolkningar, återanvända

information och lära av

varandra.  

Digitalisera

efter behov

och nytta

Kvalitetssäkrad information

Ökad tillgänglighet

Ökad tillgänglighet både

internt och externt: sökbar

information,

återanvändbara ytor och

information, mer

lättförståeligt för

medborgare och andra

externa aktörer.

Sparar tid

och

resurser

GRUPP 6

Korrekta

fastighetsgränser

Digitalisera områden

efter behov, snarare

än kronologisk

ordning

Diskutera hur man

gör en enhetlig

tolkning - riktlinjer?

Mer kvalitetssäkrad information

Ökad service

Skapa e-tjänster

utifrån

medborgarnas

behov

Identifiera vad som

efterfrågas (byggrätter,

egenskapsgränser?)  -

prioritera därefter

Skapa olika typer av

material utefter

behovet - enskilt lager

för byggrätter?
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