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Checklista för omställningsarbete till digital 
detaljplaneprocess 
 

 

FÖRORD 
 

Från och med den 1 januari 2022 åläggs kommunerna en skyldighet att ta fram detaljplaner 

utifrån nationella specifikationer samt föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning. Denna 

checklista lyfter fram de huvudsakliga kraven för att klara det nya regelverket till dess att det 

träder i kraft.  
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1 Minimumkrav till 1 januari 2022 

I denna del lyfts minimumkraven som skall uppfyllas för att leva upp till de nya regelverk som 

börjar gälla 1 januari 2022. Men för att inte begränsa framtida utveckling är 

rekommendationen att ha en mer långsiktig plan. Vägledning för en sådan mer långsiktig 

plan finns dels att hämta i bilagan i detta dokument, dels i SKR:s rapport Digital omställning – 

fokus detaljplan1. Önskas utförligare förklaringar av materialet i denna checklista finns flera 

av dessa att tillgå i samma rapport från SKR. 

I korthet är det följande krav som skall uppfyllas gällande digital planinformation: 

 

☐ EU-direktivet Inspire2 omfattar krav på kommunernas skyldighet att nationellt 

tillgängliggöra planinformation. Om kommunen levererar sin planinformation enligt de 

nationella specifikationerna till Nationella Geodataplattformen (NGP) ombesörjer 

Lantmäteriet att uppfylla kommunens krav enligt Inspire. 

 

☐ Plan- och byggförordningen3, PBF, ställer krav på att detaljplaner och 

planbeskrivningar som påbörjas efter 31 december 2021 ska utformas så att 

uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.  

 

☐ Från och med den 1 oktober 2020 ersattes de allmänna råden för detaljplan av 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:5)4 om detaljplan, vilka blir 

bindande per den 1 januari 2022. 

 

☐ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8)5 för planbeskrivning trädde i kraft 

1 januari 2021 och kan därmed tillämpas från det datumet. 

 

                                                
1 https://rapporter.skr.se/digital-omstallning-fokus-detaljplan.html#chapter-wrapper-
lpid4_6fbd24361784aca5e6286cb1 
2 https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Vart-samordningsansvar/samordning-av-
inspire/genomforandebestammelser/ 
3 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-
byggforordning-2011338_sfs-2011-338 
4 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-foreskrifter-20205-om-
detaljplan/ 
5 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-foreskrifter-och-allmanna-
rad-20208-om-planbeskrivning/ 
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☐ Planbestämmelsekatalogen6 är det verktyg som sätter strukturen för informationen 

så att det sedan är möjligt att tillgängliggöra informationen enligt specifikationen. 

Planbestämmelsekatalogen innehåller sedan den 1 oktober 2020 de ändringar som 

följer av föreskrift om detaljplan.  

 

Om kommunen säkerställer att dessa krav uppfylls vid framtagande av detaljplan så klarar 

kommunen kraven. 

Viktigt att ha med i arbetet är att detaljplaneinformation inte får förvanskas mellan granskning 

och laga kraft – i fallet med framtagande av digital detaljplaneinformation innebär det att 

kommunen redan från början bör arbeta med informationen i ett system som stödjer de nya 

föreskrifterna och specifikationerna. Att arbeta på traditionellt sätt och endast konvertera data 

inför leverans är därför inte att rekommendera då detta kan förvanska informationen. 

Vidare har kommunen en skyldighet att kunna tillgängliggöra digital detaljplaneinformation 

som är överförbar och återanvändbar. Då den information som kravställs i nya 

specifikationerna inte är all information som kan vara intressant för olika aktörer att ta del av 

så bör kommunen fundera på hur detaljplaneinformation lagras hos den egna kommunen, 

samt hur informationen kan delges till intressenter. Information som inte ingår i 

specifikationerna är exempelvis underlag från samråd, sekretessbelagda uppgifter med 

mera. 

Hur detaljplaneinformation ska visualiseras är också något kommunen behöver ta ställning 

till. De nya specifikationerna innehåller inte några direktiv för manér på samma sätt som SIS-

standarden SS 637040:20167 gör. Kommunen behöver därför bestämma hur 

detaljplaneinformationen ska hanteras avseende manér och visualisering. Passa på att 

fundera på om informationen kan tillgängliggöras på nya sätt – ex genom 3D-visualiseringar. 

2 Nationellt tillgängliggörande 

Kommunen åläggs genom Inspire en skyldighet att tillgängliggöra detaljplaninformationen 

nationellt. Kommunen kan välja att göra detta via den Nationella Geodataplattformen (NGP) 

som tagits fram av Lantmäteriet inom ramen för pågående regeringsuppdrag eller genom 

egna API:er (applikationsprogrammeringsgränssnitt).  

Det finns tre tillvägagångssätt för en kommun att tillgängliggöra digital detaljplaneinformation 

nationellt. (1) Med hjälp av Lantmäteriet som datavärd och via NGP, (2) i egen regi via NGP 

                                                
6 https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/planbestammelsekatalogen/ 
7 https://www.sis.se/produkter/naturvetenskap-och-tillampad-vetenskap/astronomi-geodesi-
geografi/ss6370402016/ 
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eller (3) helt i egen regi utanför NGP. I stycket nedan beskrivs dessa tre tillvägagångssätt.  

 

2.1 NGP och Lantmäteriets datavärdskap 

☐ Kommunen bör i ett tidigt skede besluta sig för om de vill nyttja Lantmäteriets 

datavärdskap eller ej. Om kommunen själva inte vill ansvara för prestanda, drift och 

upprättande av de tjänster som krävs i och med tillgängliggörandet av den information 

som de levererar till Lantmäteriet kan kommunen välja att nyttja sig av Lantmäteriets 

datavärdskap. Datavärdskapet ger kommuner förutsättningar för att tillgängliggöra 

informationen utan att själva tillsätta resurser och en infrastruktur för detta.  

 

☐ Om ni som kommun väljer att ansluta er till Lantmäteriets datavärdskap behöver ni 

fortsatt sörja för att datamängderna levereras enligt framtagna nationella 

specifikationer och API. 

 

☐ Säkerställ att alla avtal finns på plats mellan kommunen och Lantmäteriet. Kommunen 

behöver teckna ett producentavtal samt ett PUB-avtal, och om detaljplaneinformation 

ska levereras till NGP av annan part än kommunen så behöver ett avtal tecknas där 

denna part agerar ombud för kommunen.8 

 

2.2 I egen regi (med egna APIer) via NGP 

☐ Tillgängliggörs informationen i egen regi via NGP behöver den i sin helhet inte 

levereras till NGP. Säkerställ dock att referenser fortfarande kan extraheras och 

sedermera levereras till NGP. Detta för att metadata ska kunna skapas och 

därigenom bli sökbart i plattformen. 

 

☐ Den egna tjänsten behöver öppnas via en s.k. federeringslösning. Denna gör att 

Lantmäteriet från NGP kan erbjuda konsumenter en anslutningsnyckel, vilken i sin tur 

möjliggör för konsumenter att läsa information från kommunens tjänst.  

 

☐ Säkerställ att alla avtal finns på plats mellan kommunen och Lantmäteriet. Kommunen 

behöver teckna ett producentavtal, och om detaljplaneinformation ska levereras till 

                                                
8 https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/dokument-
ssb/producentavtal-geodataplattformen.pdf 
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NGP av annan part än kommunen, så behöver ett avtal tecknas där denna part 

agerar ombud för kommunen.9 

 

2.3 I egen regi utanför NGP 

☐ Kommunen har även möjlighet att tillgängliggöra digital planinformation i egen regi 

utan att ansluta kommunen till NGP. Detta förutsatt att kommunen själv kan uppfylla 

kraven enligt gällande föreskrifter och specifikationer samt kraven från Inspire.  

 

Kraven från Inspire innefattar att: 

 beskriva geodata på ett standardiserat sätt (metadata) och publicera beskrivningarna 

till Geodataportalen10 som är den nationella söktjänsten 

 utveckla och tillgängliggöra visnings- och nedladdningstjänster samt beskriva dessa i 

Geodataportalen 

 harmonisera geodata enligt dataspecifikationerna i Inspire så att geodata går att 

kombinera 

 

Notera att Geodataportalen inte är densamma som den Nationella Geodataplattformen 

(NGP) som tas fram inom Smartare samhällbyggnadsprocess. 

☐ Kommunen bör vara väl införstådd med att denna lösning inte är särskilt önskvärd 

från ett konsumentperspektiv. Om konsumenten behöver söka bland flera 

åtkomstpunkter för önskade datamängder äventyras det övergripande målet om en 

effektivare samhällsbyggnadsprocess. 

3 System för detaljplaneinformation 

I detta stycke redovisas några av de system som finns på marknaden för framtagande och 

leverans av digital planinformation, med utgångspunkt från de system som Storsthlms 

kommuner använder, enligt den enkät som skickades ut i samband med framtagandet av 

denna checklista. 

System och tillhörande digitala arbetssätt behöver som senast vara på plats inför samråd. 

Om en plan påbörjas 1 januari 2022 så är det tidigast efter 6 månader som kraven på digital 

detaljplaneinformation blir skarpa för kommunen. Det underlättar således om ni som 

kommun arbetar rätt från början, dvs från 1 januari. I de fall detta inte är möjligt kan man fram 

                                                
9 https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/dokument-
ssb/producentavtal-geodataplattformen.pdf 
10 https://www.geodata.se/geodataportalen 
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till maj fortsätta arbeta som tidigare för att därefter hantera informationen i rätt system och få 

rätt format inför samråd. 

 

 

  

 Ta kontakt med andra kommuner som använder samma system som er för att se hur de 
nyttjar dem, och för att hitta möjliga samarbeten i dessa frågor. Se nedan för information om 
vilka kommuner som använder vilka system. 

  

 

3.1 Bentley MicroStation 

CAD-klienten MicroStation uppfyller inte de nya krav som ställs på kommunerna inför ett 

nationellt tillgängliggörande av detaljplaneinformation. Oförmågan att exempelvis hantera 

ytor på ett sätt som efterfrågas av Lantmäteriet gör det till ett inadekvat system för 

ändamålet. Använder ni som kommun MicroStation idag för detaljplanearbete är 

rekommendationen att upphandla ett nytt eller kompletterande system som möter kraven. Se 

information under Upphandlingsstöd för vägledning.  

Kommuner som angett att de använder MicroStation: Stockholm stad, Nynäshamn 

 

3.2 Sokigo Focus Detaljplan  

Sokigo erbjuder sitt system i två format som båda klarar de nya kraven. Dels som en 

tilläggsapplikation i AutoCAD (Focus Detaljplan), dels som en fristående klient (Focus 

Detaljplan Total). Det praktiska handhavandet och leveransen av detaljplaneinformation via 

systemen ser mer eller mindre likadant ut.  

Kommuner som angett att de använder Focus Detaljplan: Järfälla, Nykvarn, Stockholm stad, Botkyrka, 

Ekerö, Upplands Väsby, Täby, Södertälje, Nacka, Vallentuna, Värmdö, Nynäshamn, Salem, Haninge, 

Danderyd, Österåker, Lidingö 

 

3.2.1 Focus Detaljplan AutoCAD-applikation 

☐ Säkerställ att kommunens systemmiljö klarar systemkraven före installation. Focus 

Detaljplan 21.1.0.0 kräver bl.a. åtminstone en huvudprocessor på 2.5 GHz, 16GB 

arbetsminne och AutoCAD 2019 eller senare. Systemkraven i sin helhet finns att tillgå 
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på Sokigo:s hemsida11.  

 

☐ Innan själva leveransen av digital planinformation till NGP i Focus finns möjligheten 

att i systemet validera planen och dess kvalitet med ett knapptryck. Valideringen sker 

gentemot Lantmäteriets plattform. Bekanta er med vad som valideras i detta skede i 

den Nationella Informationsspecifikationen12. Det som inte kan valideras automtiskt 

inför leverans, ex. att närliggande detaljplanernas gränser följer de regler om avstånd 

som anges i kraven, behöver valideras manuellt. 

 

3.2.2 Focus Detaljplan Total 

☐ Säkerställ att kommunens systemmiljö klarar systemkraven före installation. Focus 

Detaljplan Total 21.1 kräver bl.a. åtminstone en huvudprocessor på 2.5 GHz, 16gb 

arbetsminne och 1GB GPU med 29 GB/s bandbredd och DirectX 11-kompabilitet. 

Systemkraven i sin helhet finns att tillgå på Sokigo:s hemsida13.  

 

☐ Innan själva leveransen av digital planinformation till NGP i Focus finns möjligheten 

att validera planen och dess kvalitet med ett knapptryck. Valideringen sker gentemot 

Lantmäteriets plattform. Bekanta er med vad som valideras i detta skede i den 

Nationella Informationsspecifikationen14. Det som inte kan valideras automtiskt inför 

leverans, ex. att närliggande detaljplanernas gränser följer de regler om avstånd som 

anges i kraven, behöver valideras manuellt. 

 

3.2.3 Planbeskrivning 

☐ Under hösten 2021 lanserar Sokigo PlanDirekt, som uppfyller föreskrifterna för 

planbeskrivning gällande planer som påbörjas efter 1 januari 2022. PlanDirekt är en 

fristående produkt som i kombination med Focus skapar en digital koppling mellan 

plankartan och planbeskrivningen. Håll er uppdaterade på SokigoSokigos hemsida 

gällande planbeskrivningskompabilitet 15. 

 

☐ Tills dess att PlanDirekt är på plats går det att bifoga en länk till planbeskrivningen i 

samband med leverans till nationella geodataplattformen. Planbeskrivningen måste 

                                                
11 https://sokigo.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/04/focus-systemkrav-21-1-0-0.pdf 
12 https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-
specifikationer/natspec-detaljplan-v2.0.pdf 
13 https://sokigo.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/focus-total-.pdf 
14 https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-
specifikationer/natspec-detaljplan-v2.0.pdf 
15 https://sokigo.com/produkter/plandirekt/ 
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dock uppfylla ställda krav, även fast den bara länkas till. 

 

3.3 GEOSECMA Fysisk Planering  

GEOSECMAs modul Fysisk Planering är en ArcGIS-baserad tilläggsapplikation. 

Applikationen klarar de nya kraven. 

Kommuner som angett att de använder GEOSECMA Fysisk Planering: Sollentuna, Värmdö 

☐ Säkerställ att kommunens systemmiljö klarar systemkraven före installation. För 

GEOSECMA rekommenderas bl.a. 2-4GB grafikkortsminne, 32GB arbetsminne och 

4.x GHz huvudprocessor. 

 

☐ GEOSECMA erbjuds endast i 32-bitarsversion som bygger på ArcGIS 10.X. Om 

kommunen redan använder ArcGIS Pro behöver parallella miljöer hanteras. Sörj för 

att applikationen i framtiden kommer kunna samverka med era övriga system.  

 

☐ Innan själva leveransen av digital planinformation till NGP i Fysisk Planering finns 

möjligheten att validera planen och dess kvalitet med ett knapptryck. Valideringen 

sker gentemot Lantmäteriets plattform. Bekanta er med vad som valideras i detta 

skede i den Nationella Informationsspecifikationen16. GEOSECMA har även egna 

inbyggda kontroller vad gäller geometriers riktighet m.m. Det som inte kan valideras i 

GEOSACMA-miljön eller automtiskt inför leverans till NGP, ex. att närliggande 

detaljplanernas gränser följer de regler om avstånd som anges i kraven, behöver 

valideras manuellt. 

 

3.3.1 Planbeskrivning 

☐ GEOSECMAs lösning för planbeskrivning är under utveckling. I applikationen Fysisk 

Planering kommer lösningen dels vara i programvaran där man kommer kunna länka 

texten till geoobjekten, dels hanteras i Word där textmassan kommer hanteras med 

taggar och plugin. Håll er uppdaterade på GEOSECMAs hemsida gällande 

planbeskrivningskompabilitet17. 

 

                                                
16 https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-
specifikationer/natspec-detaljplan-v2.0.pdf 
17 https://sgroup-solutions.se/Aktuellt/Nyheter 
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3.4 Aveki MyCarta 

Avekis klient MyCarta är en fristående produkt och inga behov av licenser från 

tredjepartsföretag föreligger dess användning. Klienten klarar de nya kraven. 

 

☐ Säkerställ att kommunens systemmiljö klarar systemkraven före installation. MyCarta 

version 2020.1 kräver bl.a. åtminstone en huvudprocessor på 2.66 GHz, 8gb 

arbetsminne och Intel- eller AMD-CPU senare än 2015.  

 

3.4.1 Planbeskrivning 

☐ Aveki erbjuder en komplett klient för såväl produktion av plankarta och 

planbeskrivning, validering och leverans till Lantmäteriets geodataplattformen.  

 

3.5 QGIS 

Många kommuner använder idag GIS-mjukvaran QGIS för att utföra delmoment av 

detaljplaneproduktionen. QGIS i sig självt uppfyller dock inte de nya krav som ställs på 

kommunerna inför ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaneinformation på grund av 

oförmågan att exempelvis skapa planbeskrivningar eller leverera information direkt till NGP. 

Om en kommun använder sig av QGIS går det att uppfylla kraven om man till exempel 

kompletterar med FME för att bearbeta och validera data. FME kan även användas för 

leverans. Se information under Upphandlingsstöd för vägledning. 

 

3.6 FME 

Programvaran FME kan nyttjas till många steg i hanteringen av digital detaljplaneinformation. 

Allt från att validera data till att omstrukturera den att passa till exempel en struktur i 

GeoJSON men även till att leverera data till NGP. FME kan vara en brygga för att få data att 

flöda mellan de kommunala systemen och även att hantera en interim situation om 

kommunen kommer att byta system för upprättande av digital detaljplaneinformation. Om 

kommunen vill konsumera data från NGP kan FME även där vara en möjliggörare för att 

omstrukturera data så det passar för slutanvändande i till exempel olika system eller i olika 

format. 

 

3.7 Upphandling av nytt system 

Om ni som kommun ännu inte har upphandlat ett system för leverans av digital 

detaljplaneinformation, eller är mitt i upphandlingsprocessen och behöver vägledning kring 

kravformulering, se rådgivande information i delen för Upphandlingsstöd.  
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4 Upphandlingsstöd 

Denna del av checklistan syftar till att ge ett förenklat underlag som kan användas vid 

upphandling av konsult för framtagande och leverans av detaljplaner och 

detaljplaneinformation samt system för framtagande av detaljplaner. För mer information om 

krav som bör ställas vid upphandling av plankonsult eller systemleverantör se den rapport för 

stöd av upphandling av detaljplaneinformation samt system som Sweco tagit fram åt 

Lantmäteriet och som inom kort kommer publiceras via SKR. Mer ingående information och 

vägledning för er som vill ta ett större helhetsgrepp som sträcker sig bortom kravnivån finns 

också att tillgå i SKR:s rapport Digital omställning – fokus detaljplan18.  

 

4.1 Upphandling av detaljplaneinformation efter 1 jan 2022 

För kommuner som önskar upphandla plankonsulter för framtagande av detaljplaner och 

detaljplaneinformation efter 1 januari 2022 bör följande beaktas. 

 

☐ Kravställ följande i upphandlingsunderlaget: 

 

☐ Kravställ att konsulten vid framtagande av plan arbetar enlighet gällande föreskrifter 

och upprättar planerna i enlighet med Planbestämmelsekatalogen. Om 

detaljplaneinformationen ska levereras till NGP ska de nationella specifikationerna 

följas. 

 

☐ Att detaljplaneinformation och planbeskrivningen också levereras till kommunen, i 

sådant format att kommunen kan nyttja det i egna system samt tillhandahålla 

informationen för eventuella intressenter som efterfrågar den.  

 

☐ Säkerställ leveranser av detaljplaneinformation som uppfyller gällande regelverk 

såsom offentlighetsprincipen, tillgänglighetsdirektivet, GDPR/Dataskyddsförordningen 

och de nya kraven från MKB-direktivet. 

 

                                                
18 https://rapporter.skr.se/digital-omstallning-fokus-detaljplan.html 
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☐ Kommunen ansvarar som tidigare för att detaljplanen registreras i Fastighetsregistret. 

Ifall en konsult tidigare har haft det ansvaret, säkerställ att det kommer med i 

upphandlingsunderlaget. 

 

☐ Om själva leveransen till NGP handlas upp av konsult behöver det finnas ett 

ombudavtal skrivet mellan kommunen och konsulten. Rutiner för granskning av digital 

information producerad av konsulten och en process som inkluderar dokumentation 

på den granskning som är utförd ska då också finnas på plats. 

 

☐ Säkerställ att kravställning för visualisering framgår. Visualiseringen och manér 

kopplat till användning ska efterfölja tillgänglighetsdirektiv, tydlighetskrav och de 

allmänna råden som finns.  

 

☐ Säkerställ att det är tydligt mellan kommun och konsult vem som har ansvar för att 

detaljplaneinformationen uppfyller överenskomna krav på visualisering och utseende. 

 

☐ Säkerställ att det är tydligt hur kommunikationen av detaljplaneinformation ska ske 

mellan kommun och konsult under processens gång – ex hur ska kommunen 

granska, hur ska handlingar till samråd, granskning och politisk beredning förmedlas. 

 

 

4.2 Upphandling av systemleverantör efter 1 januari 2022 

För kommuner som önskar upphandla system för framtagande av detaljplaner och 

detaljplaneinformation efter 1 januari 2022 bör följande beaktas. 

 

☐ Kravställ följande i upphandlingsunderlaget: 

 

☐ Att lösningen uppfyller Boverkets föreskrifter. Lösningen ska även kunna nyttja 

planbestämmelsekatalogen och nyttja uppdateringar i denna. Lösningen ska kunna 

leverera till NGP via maskin-till-maskin-gränssnittet (API) enligt den senaste 

publicerade specifikationen för leverans till NGP. 

 

 ☐ Att systemet som levereras ska uppdateras i enlighet med framtida förändringar av 

föreskrifter specifikationer och lagkrav. Denna leverans ska krav ställas så att den 
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passar med kommunens system och processer.  

 

☐ Säkerställ att systemen klarar leveranser av detaljplaneinformation som uppfyller de 

nationella föreskrifterna och specifikationerna samt kommunens eventuella 

tillkommande krav. Om kommunen exempelvis vill tillgängliggöra 

detaljplaneinformation i egen regi, alternativt säkerställa att detaljplaneinformationen 

kan visualiseras i kommunens visningstjänster och nyttjas i eventuellt övriga system.   
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Bilaga: Omställning för den kommunala verksamheten 
 
Förberedelse av kommunens verksamhet 

Avsnittet syftar till att ge kommunerna stöd i att påbörja och utföra arbetet med att förbereda 

verksamheten för att kunna ta fram digitala detaljplaner, på ett sätt som utgår från de egna 

förutsättningarna och behoven men också för att säkerställa ett nationellt tillgängliggörande 

av detaljplaneinformation.  

 

Syftet med de nu pågående regeringsuppdragen kring en digital samhällsbyggnadsprocess 

är att tillgängliggöra jämförbara informationsmängder med information som blir digitalt 

återanvändbar i senare och parallella processer och för både olika aktörer och syften. Som 

minimumnivå till den första januari 2022 behöver kommunen säkerställa att digital 

detaljplaneinformation kan framställas enligt föreskrifterna och specifikationerna. Detta kan 

så klart ske utan att göra en större omställning till en digital planprocess. Dock finns det ett 

mervärde för kommunerna att ta tillfället i akt och sätta detta i ett större sammanhang och 

beskriva hur kommunen vill arbeta med digital information och digitala processer.  

 

Att förbereda kommunens verksamhet för att kunna ta fram digital 

detaljplaneinformation 

 

Avsnittet syftar till att ge kommunerna stöd i att påbörja och utföra arbetet med att förbereda 

verksamheten för att kunna ta fram digitala detaljplaner, på ett sätt som utgår från de egna 

förutsättningarna och behoven men också för att säkerställa ett nationellt tillgängliggörande 

av planinformation.  
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Arbetsgrupp 

☐ Tillsätt en bred arbetsgrupp. Digitaliseringen bör ses som ett arbete som bedrivs ”på 

tvären”, integrerat i berörda verksamheter, och inte som ett separat uppdrag. Plan-, 

geodata-/GIS- samt bygglovsavdelningen bör vara involverade. Utöver det bör övriga 

kompetenser som nyttjar eller arbetar med att tillgängliggöra den digitala 

planinformationen, eller ingår i samhällsbyggnadsprocessen vara involverade 

(översiktsplanerare, lantmätare, IT, kommunikation etc.) 

 

 

 

 
 Frågor att ställa inför uppstart av arbetsgrupp: 

o Vilka digitala informationsmängder finns redan att tillgå i kommunen?  
o Vilka andra processer är digitala?  
o Hur framställs plankartor i dagsläget, i GIS, ”vanlig CAD” eller en CAD-applikation för 

plankartor?  
o Kartläggning av informationsmängder, system och processer är en viktig del för att avgöra 

startpunkten. 
o Vilka nyttor vill vi uppnå med digitala processer och tillgången till digital 

detaljplaneinformation? 

 

 

 

☐ Tillsätt en supportorganisation. Kommunen behöver kunna tillhandahålla kunskap om 

den detaljplaneinformation som kommunen levererar till Lantmäteriet. Kommunen bör 

således säkerställa att det finns en organisation som är utsedd att svara på 

eventuella supportärenden på planinformationen som kommunen ansvarar för. Det 

innebär att det kommer behöva tecknas avtal och sättas upp supportrutiner mellan 

Lantmäteriet och kommunen. Se Lantmäteriets hemsida19. 

 

 

                                                
19 https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-
geodataplattform/ 

          

https://storsthlmgeodatarad.se/projekt/digitalisering-av-detaljplaner/


  

Geodatarådet sedan 1976 

 

 

   

 

Storsthlm Geodataråd  

https://storsthlmgeodatarad.se/ 

 

 

 

Att organisera arbetet 

☐ Genomför en nyttoanalys som underlag för hur kommunen avgränsar sin insats. Detta 

ger en tydlighet och robusthet inför framtiden. Satsa på interna utbildnings- och 

förankringsinsatser för att möjliggöra detta.  

 

☐ Definiera mål, delmål, tidplan, frågeställningar, ansvarsområden etc.  

 

☐ Ge utrymme i budget för kompetensutveckling och utbildningsinsatser. T.ex. inom 

programvara eller nya föreskrifter. 

 

Identifiera externa krav  

☐ Kartlägg externa krav och håll er uppdaterade över tid. Nedan anges några exempel. 

Vad som specificeras i den här rapporten kan inte garanteras vara fullständig 

information vid senare givet tillfälle.  

 

☐ Se till att vara påläst och insatt i Boverkets föreskrifter om detaljplan20, allmänna 

råd och planbeskrivning21 samt planbestämmelsekatalogen22.  

 

☐ Följ upp de krav som gäller nya detaljplaner och hur dessa förväntas 

tillgängliggöras, bl.a. den nationella specifikationen för detaljplaner23 som 

Lantmäteriet arbetat fram.  

 

☐ I samband med upprättandet av ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner har 

en ändring gjorts i Inspire i Förordningen om geografisk miljöinformation24. De 

flesta av kraven tas om hand av Lantmäteriet om tillgängliggörandet sker via NGP, 

                                                
20 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/foreskrift-
om-detaljplan/ 
21 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbeskrivning/foreskrifter-
och-allmanna-rad/ 
22 https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/planbestammelsekatalogen/ 
23 https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-
specifikationer/#faq=891d 
24 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
20101770-om-geografisk_sfs-2010-1770 
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men säkerställ att er kommun är införstådd med kraven och vad som faller på 

kommunen. 

 

☐ Undersök om era digitala tjänster omfattas av lagen om tillgänglighet av digital 

offentlig service25 samt vilka krav det ställer på er digitala produkt. 

 

☐ Undersök vilka arkiveringskrav som ställs på den digitala produkten. I SKR:s 

rapport Digitalisera plan- och bygglovsprocesser26 fördjupas resonemang kring 

format och vilka krav som bör ställas på en informationsmängd för att det ska 

anses arkivbeständigt. Boverket har också ett pågående uppdrag att utreda 

arkiveringsfrågor som ska redovisas i december 2021.  

 

 

 
 Delta som remisspart eller på annat sätt i det arbete som myndigheter m.fl. genomför kring 

digital samhällsbyggnadsprocess. Detta ger direkt inblick i utvecklingen samt en möjlighet till att 
påverka.   

 

 

Identifiera behov utifrån kommunens samhällsbyggnadsprocess  

☐ Kartlägg hur angränsande delprocesser i samhällsbyggnadsprocessen hanterar 

datamängder. Angränsade delprocesser kan bland annat vara översiktsplaneringen, 

bygglovhanteringen, fastighetsbildning samt drift och förvaltning av kommunens 

fastigheter och anläggningar. Kommuner med statlig lantmäterimyndighet behöver 

involvera Lantmäteriet i dessa dialoger. 

 

☐ Kartlägg vilka datamängder som bör överföras mellan delprocesser i 

samhällsbyggnadsprocessen. Utbyte av information underlättas genom att säkerställa 

att format, lagring och informationsflöde stödjer detta.  

 

 

                                                
25 https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen 
26 
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/digitaliseraplanochbygglovsprocesser.3418
4.html 
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Information och data i en digitaliserad process 

Denna del behandlar detaljplanens data och information. Data kallas den tekniska 

representationen av information som lagras. När data struktureras och presenteras i en 

kontext så att data blir användbart kallas det information. Data kan i detta sammanhang 

exempelvis vara geografiska data och den information som den ger kan exempelvis vara den 

reglering av mark- och vattenanvändning som detaljplanen utgör. 

 

Övergripande informationsflöde inom kommunen 

☐ Avgör vilka som behöver ta del av den digitala planinformationen inom er kommun 

och på vilket sätt. Via intern webbkarta, databas, arkiv eller dylikt.  Strukturera all data 

på ett enhetligt sätt samt skapa rutiner för hur gemensamma data och information kan 

samnyttjas. 

 

☐ Tydliggör vilken källa/vilka dokument som respektive datamängd härstammar från. Se 

särskilda rekommendationer kring detta som kommer från uppdaterade krav på 

grundkarta (HMK Digital grundkarta)27 och nationella specifikationer. 

 

Detaljplanens data och information 

☐ Säkerställ att nya eller förändrade krav som påverkar val av format uppfylls. 

Detaljplaneinformationen ska vara i sådant format så att Boverkets föreskrifter samt 

Lantmäteriets nationella specifikation kan uppfyllas.  

 

☐ Ett grundläggande krav för planinformation, och som kan ha bäring på val av format, 

är att informationen behöver klara tydlighetskravet i plan- och bygglagen.  

 

☐ Försäkra er om att valet av format är sådant att det fungerar för hela 

detaljplaneprocessen. Från att informationen och underlaget skapas, bearbetas, 

tillgängliggörs och arkiveras. Formatet bör kunna användas i översiktsplanering, 

detaljplanering, bygglovhantering, fastighetsbildning eller kunna konverteras mellan 

dessa utan att information går förlorat. 

 

                                                
27 https://www.lantmateriet.se/contentassets/d26b01f431534c48adcc5149bb975218/hmk-digital-
grundkarta.pdf 
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☐ Säkerställ att det för den beslutade detaljplanen går att avgöra vilken planinformation 

som utgör ett original. Originalet ska sedan skyddas mot förändring och det ska gå att 

säkerställa att just den information som presenteras som original är korrekt. Det finns 

tekniska stöd såsom kontrollsummor och digitala stämplar för att säkerställa att digital 

information inte har förändrats eller manipulerats.  

 

Underlag till detaljplanen 

☐ Stäm av med kommunens ansvariga för geodatafrågor vilka informationsmängder 

som tas hem från t.ex. Länsstyrelsen och på vilket sätt dessa kan tillgås för 

planprocessen.  

 

☐ Kartlägg vilka digitala informationsmängder från kommunens interna processer och 

verksamheter som behöver tillgås för planprocessen. Utveckla i samråd med 

respektive informationsägare eller med den ansvariga avdelningen en rutin för hur det 

kan åstadkommas. Säkerställ att grundkartan har rätt kvalitet, tex 

fastighetsgränsernas riktighet. 

 

☐ Ställ krav på hur den information som kommunen får inlevererat som 

utredningsunderlag samt underlag från byggaktörer ska vara beskaffad så att 

informationen passar för såväl detaljplanens som kommunens övriga behov.  

 

☐ Säkerställ att underlaget finns lagrat på ett sätt så att informationen delas inom 

kommunen och risker med inlåsningseffekter och personberoende minimeras.  

 

Ägande av planinformationen 

☐ Säkerställ att kommunen avsätter resurser i form av tid och budget till en 

informationsägare.  

 

☐ Tillsätt en ägare för planinformation. När detaljplaneinformation tillgängliggörs och 

delas i allt fler syften ökar kraven på att information är uppdaterad och 

kvalitetsangiven.  
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Kvalitetskrav 

☐ Genomlys era processer och IT-system i ett tidigt skede och undersök hur ni kan 

uppfylla de krav som kommer att ställas genom Lantmäteriets specifikationer eller 

Boverkets föreskrifter. Vänta inte med att arbeta enligt dessa tills de har blivit krav. 

Påbörja arbetet innan och förbered involverade parter.  

 

☐ Arbeta fram en rutin kring hur och av vem data ska kvalitetsgranskas enligt gällande 

kvalitetskrav. Detta bör vara ett moment i planarbetet. En validering av detaljplanens 

riktighet och kvalitet bör ske innan leverans till den Nationella geodataplattformen. 

 

☐ Arbeta fram en rutin för hur inkomna felrapporteringar i data ska hanteras och av 

vem. Gäller även fel som rapporteras efter detaljplanens tillgängliggörande via den 

Nationella geodataplattformen. 

 

Utlämning av information 

☐ Säkerställ att planinformationen kan lämnas ut vid begäran om allmän handling. 

Utlämnande av allmän handling är ofta en funktionalitet som finns i de 

verksamhetssystem man jobbar i. 

 

Sekretessbelagd information 

☐ Se över hanteringen av sekretessbelagd information. Tydliggör vilka data som kan 

och bör tillgängliggöras internt respektive externt samt vilka rutiner som gäller för 

sekretessbelagd information. När detaljplaneinformation tillgängliggörs 2022 är det 

varje kommun som ansvarar för vilken information man tillgängliggör. 

 

Arkivering och diarieföring 

☐ Kontrollera att arkiveringsrutinerna är lagenliga och hur de påverkas efter årsskiftet. 

 

☐ Kravställ leveranser i enlighet med kommunens arkiveringsstrategi och regler. 
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☐ Bekanta er med de föreskrifter som finns i dagsläget om arkivering av digital 

planinformation. Kravet på arkivering finns i arkivlagen, inte i PBL. Ta stöd i rapporten 

som SKR tagit fram, Digitalisera plan- och bygglovsprocesser28.  

 

☐ Se över behov av att utveckla systemet för diarieföring. Hur informationen sparas i 

diariet hör samman med på vilket sätt kommunen avser arkivera informationen. 

 

☐ Säkerställ långsiktig digital arkivering utöver kommunens digitala 

ärendehanteringssystem. Vid arkivering behöver all data och tillhörande information 

arkiveras på ett sätt som är läsbart i framtiden. 

 

☐ Rådfråga ansvarig arkivmyndighet vilket digitalt format som är möjligt att arkivera i. 

Det är respektive arkivmyndighet som bestämmer exakt vilka format som ska 

användas i kommunen.  

 

☐ Säkerställ att rutin för arkivering av alla versioner av detaljplanen finns på plats – 

samråd, granskning, antagande. Säkerställ även att tillhörande information och 

systemdokumentation som är viktig för den digitala detaljplanen arkiveras. 

 

☐ Normalt sett uppfyller inte det digitala ärendehanteringssystemet de punkter för 

arkivvård som lyfts i arkivlagen (§ 6 punkt 1–5), och som ställs på ett e-arkiv för 

långtidsbevarande. Om ärendehanteringssystem och andra verksamhetssystem 

används som e-arkiv för långtidsbevarande är det viktiga att säkerställa att systemet 

uppdateras och har en aktiv förvaltning.  

 

☐ Kommunen måste inte ha ett e-arkiv på plats för att klara kraven på digitala 

detaljplaner, men man behöver ha en strategi för hur planinformationen ska sparas i 

enlighet med arkivlagen i väntan på ett e-arkiv.   

 

 

 
 Tänk dock på att kraven för digital arkivering är ett pågående arbete. Håll er uppdaterade! 

                                                
28https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/digitaliseraplanochbygglovsproce
sser.34184.html 
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IT-system 

Denna del av checklistan behandlar kommunens IT-system som bland annat utgörs av 

programvaran för att upprätta detaljplanen, system för lagring av detaljplanen samt 

applikation för att visualisera och tillgängliggöra detaljplanen. Kommunens IT-system utgörs 

även av övriga interna verksamhetssystem.   

 

Här rekommenderas ett helhetstänk där lösningar för de olika momenten (upprättande, 

lagring och tillgängliggörande) samspelar. Det är därmed viktigt att ställa krav på den 

programvara för upprättande av detaljplaner som väljs. Detta beskrivs mer detaljerat i SKR:s 

rapport Digital omställning fokus detaljplan29. 

 

Det är viktigt att kommunens IT-system stödjer kommunens ambition med digitala processer, 

digital detaljplaneinformation och de nyttor som kommunen identifierat med att göra en digital 

omställning. 

 

Verksamheten 

Denna del av checklistan behandlar kommunens verksamhet och ger rekommendationer 

kopplade till den löpande verksamheten inom vilken digital detaljplaneinformation kommer 

upprättas. I denna del lyfts bland annat roller och ansvar, process, samordning och 

förankring. Dessa är alla viktiga grundstenar för att kommunen ska lyckas i sitt digitala 

arbetssätt. 

 

Långsiktig förankring och förvaltning av kommunens digitaliseringsarbete  

☐ Säkerställ att kommunens politiker och högre tjänstemän, liksom de tjänstemän som 

blir involverade i upprättande av digital detaljplaneinformation, är införstådda i de 

externa krav som kommer ställas på kommunen framöver.  

 

☐ Låt politiker och förvaltningschefer nyttja de digitala produkterna så att de inte endast 

ser detaljplaneinformationen i t.ex. PDF-version.  

 

☐ Samarbeta med andra kommuner– både för att få stöd i omställning och med 

kompetenshöjning.  

                                                
29 https://rapporter.skr.se/digital-omstallning-fokus-detaljplan.html 
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Planprocess för den digitala detaljplanen  

☐ Ha en förståelse för att de nya krav som ställs på digital detaljplaneinformation 

innebär förändringar i sättet att ta fram detaljplaner, i olika grad för olika kommuner. 

Med tiden kommer mer effektiva samhällsbyggnadsprocesser kunna uppnås, men till 

en början kan förändringarna behöva återspeglas i detaljplanernas tidplaner.  

 

Arbetsgrupp  

☐ Tydliggör roller och ansvarsområden kopplade till den digitala planinformationen i ett 

tidigt skede. Planinformationen behöver granskas för att säkerställa att den uppfyller 

krav enligt Boverkets föreskrifter och de nationella specifikationerna samt att 

planinformationen är korrekt och har tillräckligt hög kvalitet för att publiceras och 

tillgängliggöras. 

 

☐ Involvera en kommunikatör i projektorganisationen/utse en kontaktperson på 

kommunikationsavdelningen som kan bistå med stöd och kvalitetsgranska 

detaljplaneinformationen på kommunens webbsida.  

 

Handläggning  

☐ Säkerställ att tydlighetskravet i PBL 4 kap 32 § efterlevs. 

 

☐ Upprätta grundkarta enligt Lantmäteriets handledning HMK Digital grundkarta30. 

 

☐ Nyttja planprocessen till att vid behov rätta upp fastighetsgränser. Kvaliteten på 

fastighetsgränser är oerhört viktig för hur informationen kan användas framöver. 

 

☐ Idag har olika Länsstyrelser olika krav på leveransformat. Det pågår utveckling av en 

digital plattform för kommunikation inom detaljplaneärenden mellan kommuner och 

Länsstyrelsen som ska driftsättas under 2022. Bevaka den utvecklingen. 

                                                
30 https://www.lantmateriet.se/contentassets/d26b01f431534c48adcc5149bb975218/hmk-digital-
grundkarta.pdf 
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☐ Upprätta/revidera informationshanteringsplan utifrån den digitala planprocessen och 

dess digitala planinformation. Den utgör stöd för diarieföring och arkivering av 

planinformationen.  

 

 
  

Det finns stora fördelar med att jobba digitalt på en gång. Kravet att detaljplaneinformationen 
samt planbeskrivningen ska vara digital inträder vid antagande men onödigt dubbelarbete samt 
förvanskning av underlaget riskeras om man digitaliserar planhandlingarna i ett slutskede.   
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