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Digitala detaljplaner och en digital 
samhällsbyggnadsprocess

Digitaliseringen har pågått i över 30 år, men stor del inom
samhällsbyggnadsprocessen är fortfarande analog och pappersbaserad.

Alla länets kommuner berörs av de regeringsuppdrag som utdelats Lantmäteriet och
Boverket. Föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och avser nya detaljplaner.

Samhällsbyggnadsprocessen måste bli mer effektiv, tydlig och lättillgänglig – detta för
att klara regeringens målsättning.



En pusselbit till ett oavbrutet informationsflöde
Med digitala detaljplaner bidrar kommunerna med en pusselbit till ett obrutet informationsflöde 

från planering till förvaltning och till att skapa en nationell plattform till landets alla detaljplaner. 

Flera nyttor med digitala detaljplaner är: 

Samhällsnytta Medborgarnytta Framtida e-tjänster Analys Ekonomi

Bidrar till kortare 

handläggningstid, vilket 

bidrar till att kommunen 

snabbare får fram 

byggbar mark. 

Något som i sin tur 

skapar möjlighet för 

bygg-entreprenörer att 

bygga fler bostäder till 

kommunens 

medborgare.

Med digitala detaljplaner 

får medborgarna bättre 

service då information 

om byggbar mark finns 

tillgänglig i e-tjänster.

Bygglovsprocessen blir 

enklare att förstå, mer 

transparent och 

rättssäker. 

Digitaliserade detaljplaner 

innebär att det blir enklare 

och går snabbare att 

utläsa vilka regler som 

gäller för en viss fastighet, 

om någon vill söka 

bygglov på en fastighet. 

Det blir enklare och 

smidigare för 

bygglovshandläggare/plan

handläggare att göra 

analyser över kommunens 

detaljplanerade mark då 

de enklare kan se vad som 

gäller för olika fastigheter 

och områden i kommunen.

Genom att 

detaljplanehanteringen är 

digital bidrar det med ett 

minskat resursbehov, 

vilket bedöms ge en 

kostnadsreducering.



Varför behövs digitala detaljplaner?
• Grunden för digital samhällsbyggnadsprocess

• Förenkla för medborgarna

• Förenkla för handläggare –sparar tid

• Säkrare tolkningar

• För att de ska kunna användas i analyser

• Standardiserat arbetssätt



Genom samverkan skapas 
förutsättningar

Genom samverkan mellan länets kommuner 

skapas förutsättningar för att detaljplaner 

och tillhörande planbeskrivningar får en 

enhetlig struktur, ett enhetligt innehåll och att 

de redovisas enhetligt.

Sparar tid och resurser genom att vi gör det 

tillsammans.



Vi behöver inte uppfinna 
hjulet igen

Det finns en vilja från kommunerna att 

samarbeta med varandra. 

• Fler ställer sig positiva till att starta ett 

gemensamt projekt med möjlighet att 

nätverka med andra kommuner.

• Vi behöver därmed inte uppfinna hjulet 

igen – utan istället lära av varandra, och 

dra lärdom av de som börjat, kommit en 

bit på vägen och de som är klara.



Nuläge

De 26 kommunerna har kommit olika långt 

i digitaliseringen och har olika 

förutsättningar och olika behov av 

samarbetsformer.



Kommunernas behov av stöd

Det finns tre kategorier av önskat stöd: 

1. Stöd i digitaliseringen

2. Expertgrupp som stöd i tolkningsfrågor

3. Stöd i att förankra digitaliseringsarbetet. 



Förslag till samarbetsformer

• Korta informationsmöten via videokonferens 

• En gemensam projektplats 

• Samverkan kring finansieringen 

• En expertgrupp som kan vara ett forum för frågor och svar  

• Forum för tolkningsfrågor

• Workshops och frukostmöten 

• Ta fram pedagogiskt underlag för att använda i samtal med politiker 

• Forum kring systemlösningar 

• En digitaliseringsgrupp med erfarna digitaliserare 



Etapp 2

• Stafettpinnen lämnas vidare till 

Samhällsbyggnadschefernas nätverk.

• Ny arbetsgrupp behöver tillsättas. Idag 

finns en arbetsgrupp tillsatt från 

geodatarådet. Värmdö-Nacka-Täby-

Järfälla. 

• Geodatarådet kan stötta som 

projektorganisation om så önskas.

• Finansiering?

• Fastställa samverkansform

• Extern projektledare?




