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Digitalisering av de befintliga planerna
Vi ska digitalisera våra äldre detaljplaner
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Varför ska vi digitalisera detaljplanerna?
• Förenkla för användarna
• Automatisera bygglov
• För att de ska kunna användas i analyser.



Problem/utmaning/fundering

• Varför har inte alla kommuner som digitaliserat sina detaljplaner 
publicerat dessa externt?

• Varför är det så dåligt med bygglovs-appar som baseras på de 
digitaliserade planerna?

– För låg kvalitet i det digitaliserade
– Samverkan mellan bygglov/plan/geodata?
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Problem/utmaning/fundering
• Fastighetsgränserna stämmer inte i registerkartan
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Outredda gränser
Från registerkartan



Lär känna dina gränser
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Vilka gränser behöver man utreda?
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Vem bryr sig om gränserna?
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Vårt Smartare Värmdö
Va

rf
ör

 sa
ts

ar
 v

i? • Demografiska 
utmaningen - färre 
måste göra mer för 
fler 

• Arbeta, investera, 
nyttja förmågor 
smartare

• Vårt Smartare 
Värmdö  - del av 
lösningen

Va
d 

gö
r v

i? • Kraftsamlar 
utvecklingsinsatser

• Lär, utvecklar och 
innoverar

• Kontinuerliga 
smartare 
förbättringar

Hu
r g

ör
 v

i? • Utveckling i 
samverkan

• Planerar, 
prioriterar och 
optimerar

• Hemtagning nyttor
• HUB för Vårt 

Smartare Värmdö 
samordnar
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Vad kommer ”Vårt smartare Värmdö” 
att arbeta med?

• Genom Vårt Smartare Värmdö byggs 
en digital nivå i samhället 
– översiktsplan beslutad
– detaljplanearbetet pågår parallellt med 

pågående initiativ
• Arbetet baseras på egen kraft och 

kompetens 
– HUB samlar kompetens inom 

förändringsledning, digitalisering och 
innovation

– stöd av sällankompetenser vid behov
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Är fastighetsutredning digitalisering?

För att kunna digitalisera alla gamla planer i 
kommunen behöver vi behöva göra 
fastighetsutredningar inom vissa områden.
• I många områden där vi har äldre planer är 

fastighetsgränserna inte utredda. I Värmdö är ca 
40% av gränserna ej utredda. Det innebär i 
praktiken att gränserna kan ligga flera meter fel i 
kartan. 

• Inom gällande detaljplaner finns det ca 8000 
gränser som har en sämre noggrannhet än 0,3 
meter. I dessa områden kan vi inte digitalisera 
detaljplanerna, eftersom det geografiska läget på 
planen ej går att tolka. Som exempel kan en 
prickmark (där man ej får bygga) hamna många 
meter fel, eftersom man inte vet var gränsen går.
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Outredda gränspunkter hela kommunen
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Outredda gränspunkter på fastlandet
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Outredda gränspunkter på fastlandet 
inom gällande detaljplan
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Det här är Värmdö!
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