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Svarsfil  HMK – Digital grundkarta 
Avsnitt 

nr 

Sida Synpunkt Motivering / 

Förslag till ändring 

2.1 , 

stycke d) 

S 5  Innebär “utformas” hur grundkartan ska redovisas/grafiskt 

visualiseras?  

 

Om utgångspunkten är att grundkartan ihop med 

detaljplanen i framtiden kommer att produceras, processas, 

beslutas och arkiveras i digitalt format bör det inte regleras 

hur grundkartan ska utformas/redovisas. Kravet bör enbart 

ligga på vilken information som ska tillgängliggöras och 

behandlas digitalt. Att reglera hur grundkartan ska 
utformas/redovisas missgynnar digital utveckling av både 

digitala detaljplaner och digital grundkarta och kan även 

vara rent kontraproduktivt då utgångspunkten 

fortsättningsvis är framtagen ut ett analogt tänk där 

grundkartan är en pappersprodukt. Detta kan begränsa 

framtida utveckling av e-tjänster, appar etc. för visualisering 

av en digital detaljplan och grundkarta. Med hjälp av 

digitala verktyg kan informationen i en digital grundkarta 

visualiseras ännu tydligare än vad handledningen medger. 

Om handledning övergår till föreskrifter är det viktigt att de inte innehåller 

krav på hur information ska redovisas och metoder för hur den 

informationen skapas. Detta skulle kunna hämma framtida utveckling av 

bättre och mer pedagogiska sätt att redovisa informationen på i framtiden. 

 

Däremot finns inga hinder att det finns en handledning som förespråkar ett 

visst ”manér” men detta bör inte ställas som krav.  

 

2.1 S 5 Otydligt i sista st på sidan där handledningen anger att 

kommunen måste säkerställa att den digitala grundkartan 

utformas så att det går att tillgängliggöra och behandla den 
digitalt. På s 6 under krav framgår att de har möjlighet enligt 

10:30 PBF att medge undantag från kravet (enligt 2:5 b 

PBF).  

 

2.1 S 5 “Målet på sikt är att informationen ska kunna 

tillgängliggörs ”maskin till maskin”” 
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Än så länge är det av största vikt att informationen även kan 

förstås och läsas av människor på ett enkelt och tydligt sätt.  

I strävan efter att förenkla för maskiner krånglar vi ibland 

till det för oss människor.  

2.2 S 6 Hur kommer specifikationer för “byggnad” att förhålla 

sig/synka med handledning och ev kommande föreskrifter 

för digital grundkarta?  

Förtydliga koppling mellan specifikationer byggnad och HMK-Digital 

grundkarta. 

 

2.2 S 6 Rätt väg att gå att inte utnyttja förskrivningsrätten i detta 

skede. Tidplanen är dock kort och det går inte att fullt ut 

bedöma konsekvenserna av förslaget innan de nationella 

specifikationerna har redovisats och remitterats (se längst 

ner på s 6). Saknar konsekvensanalys av att LM anser att en 

icke bindande handledning är tillräckligt och hur detta 

förhåller sig om Boverket går vidare med bindande 
föreskrifter gällande detaljplaner (och inte allmänna råd som 

vi anser vara lämpligast).  

 

2.2 S 6  Positivt att man valt handledning istället för föreskrift 

eftersom andra regelverk och system som skulle kunna 

påverka en eventuell föreskrifts aktualitet ännu inte är på 

plats. Om föreskrifter behövs i framtiden, t.ex. för att få 

enhetlighet digitalt, så borde föreskrifterna begränsas till de 

delar av handledningen som är nödvändiga för att leveransen 

av data som ska tillgängliggöras digitalt ska bli korrekt.  

 

2.3 S 7 Kontoret ställer sig positiva till att information i grundkartan 

ska finnas tillgänglig i 3D men det kommer ställa högre krav 

på systemen som ska hantera och arkivera datat.   

 
Arkiveringsfrågan är inte heller löst, se kommentar nedan 

avsnitt 3.1 s 12.  

 

2.4 S 7 Vi ser ett värde i att ta fram exempel på metoder för 

skapandet/upprättandet av en digital grundkarta i 

I eventuellt kommande föreskrifter: Reglera enbart vad en digital grundkarta 

ska innehålla och hur den ska skapas för att kunna tillgängliggöras och 
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handledningen som vägledning för kommuner som gör detta 

mindre frekvent. Däremot bör de delar som beskriver 

metoder för upprättandet av digital grundkarta inte finnas 

med i kommande föreskrift. Reglera istället vilken 

information den digitala grundkartan ska innehålla och hur 

den informationen ska struktureras för att kunna 

tillgängliggöras och delas digitalt. 

 

Olika kommuner gör detta på olika sätt och 

handledning/föreskrifter ska kunna fungera över tid och inte 

behöva uppdateras för att anpassas till framtida arbetssätt 

som vi idag inte kan förutspå.  
 

Reglera inte heller hur den i övrigt kan användas. Behoven 

kan förändras och handledningen/föreskriften bör ta höjd för 

detta. 

behandlas digitalt genom ett standardiserat utbytesformat men inte hur detta 

ska tas fram.  

 

2.4 S 7  Bra förslag till ett standardiserat arbetssätt som underlättar 

t.ex. när plankonsulter handlägger planer i flera kommuner 

samtidigt. Förtydligar en “lägstanivå”.  

Avseende hur man använder och sparar den uppdaterade 

informationen i primär-/baskartan så är det onödig 

handledning som hanteras bättre i den enskilda kommunens 

rutiner och den enskilda planhandläggarens arbetssätt. Man 

får inte heller glömma att grundkartan visar en fryst 
ögonblicksbild vid planens antagande och att ytterligare 

uppdateringar av baskarta/primärkarta kan behövas under 

planens genomförande.  

Ta bort text från “Den uppdaterade informationen i primär-/baskartan och 

fastighetsregistret...” samt under rutan.  

  

2.4 S 7 Det står bla att grundkartan: 

“är komplett, kvalitetskontrollerad och uppdaterad senast 

vid granskning av detaljplan   

Ta bort “kontrolleras och uppdateras, vid behov, och vid antagande” 

Alternativ precisera av vilken anledning grundkartan ska uppdateras.  
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kontrolleras och uppdateras, vid behov, och vid antagande 

av detaljplanen” 

  
Det finns inget självändamål att hålla grundkartan 

uppdaterad. Grundkartan bör uppdateras inför antagandet 

endast om det finns starka skäl till det.  

 
Jfr längre kommentar till 3.1 

2.4 S7  Vad avses med "den uppdaterade informationen i primär-

/baskartan och fastighetsregistret"?  

  

Innebär framtagandet av grundkartan att man samtidigt gör 

uppdateringar i dessa? Då bör väl de uppdaterade 

versionerna vara gällande? Eller finns icke uppdaterad 

information kvar i dessa?   

Bör utgå helt. Hur man använder och sparar den uppdaterade informationen 

i primär-/baskartan är det onödig handledning som hanteras bättre i den 

enskilda kommunens rutiner och den enskilda planhandläggarens 

arbetssätt.   

 

2.5 S 8 Bra att förtydliga ansvar, särskilt för kommuner som inte för 

egen baskarta eller saknar baskarta på landsbygden.  

“Planförfattaren” kan syfta på en konsult och historiskt har 

sådan konsult i vissa kommuner kunnat vara anställd av 

exploatören. Det bör förtydligas ytterligare att ansvaret 
ligger på kommunen. 

Ersätt “planförfattaren” med “planhandläggaren” genomgående i 

handledningen. Planhandläggaren kan också vara en konsult men det är 

tydligare vilken roll som avses om det t.ex. finns en konsult (på uppdrag av 

kommunen eller exploatören) och en kommunal handläggare som sätter sitt 

namn på planhandlingen.  

2.6 S 9 Sista stycket. Bra att LM avser att samverka om detta, men 

är i fel ordning och i sent skede. Är sammansättningen rätt, 

eller skulle också Riksarkivet ingå?  

Se tjänstutlåtande för mer info. 

2.6.2  S 10 Ledningar och fornlämningar mm ska inte ingå i den digitala 

grundkartan som kommunen levererar för nationellt 

tillgängliggörande. Kan uppfattas som att det blir skillnad på 

den grundkarta som ingår i planhandlingarna (t.ex. som pdf) 

och den bild man i efterhand kan få digitalt.  

Förtydliga hur/om grundkartan som ingår i planhandlingarna skiljer sig från 

grundkartan som tillgängliggörs digitalt avseende om man har med annat 

planeringsunderlag. Kommer det går att “plocka ihop” kartan som fanns i 

planhandlingarna från olika leverantörers data? Grundkartan ska ju visa en 

fryst bild av planområdet vid granskning/antagande. Kommer annat 

planeringsunderlag som behövs för att få hela bilden också gå att få tillgång 

till i fryst version?  
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Vi tycker det är viktigt att det finns metadata till den digitalt lagrade 

grundkartan som beskriver vilket innehåll den är “fryst med”. Dvs så att man 

i efterhand kan se vilket innehåll/beslutsunderlag den sparade kartan har. Av 

samma anledning behöver man fundera på hur övrigt beslutsunderlag lagras 

vid ett givet skede. Här är kanske fornminnen ett mindre problem även om 

de behöver beaktas men det finns ju andra bestämmelser och skydd mm som 

är betydligt mer föränderliga. Flertalet av dessa rår inte kommunerna över. 

Behöver statusen på dessa underlag också lagras vid givet tillfälle? 

2.6.3 S 10 Finns det fler kommunala beslut som berörs? Arkivering, it-

stöd osv? Är det ett sätt att kringgå den kommunala 

finansieringsprincipen genom att ta fram en handledning och 

inte bindande föreskrifter? 

Se tjänstutlåtande för mer info. 

3 S 11 Svårt begrepp “bredare perspektiv”.  Förklaringen, se b) 
passar inte riktigt till förklaringen i sista stycket. Om det är 

mer information som avses, ökar ansvaret för att 

informationen är riktig.  

 

Handledningen bör förtydliga att grundkartan är en fryst bild av planområdet 
vid granskning/antagande. Mycket kan ändras i planområdet första åren efter 

laga kraft. Grundkartan behövs för att förstå plankartan och historiken 

bakom planens utformning, men till andra uppgifter är det bättre att använda 

en uppdaterad baskarta eller primärkarta, och dem handlar handledningen 

inte om. Viktigt också att allmänheten och aktörer som inte är införstådda 

med alla begrepp inte tror att de tittar på en uppdaterad kartbild i 

applikationer där grundkartan tillgängliggörs. Man kan t.ex. tänka sig att 

grundkartan alltid är synligt daterad eller att den endast tillgängliggörs ihop 

med plankartan. 

 

3 S11 Informationen i digitala grundkartan upprättas med ett 

bredare perspektiv än bara för detaljplaneprocessens behov 
 

Om grundkartan ska upprättas med ett bredare perspektiv än 

bara för detaljplaneprocessens behov kan det innebära extra 

kostnader och problem i planprocessen. Kostnader som inte 

kan tas ut via planavgift? Problem i processen med 
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önskemål om helt uppdaterade underlag när uppdateringarna 

egentligen inte har betydelse för planförslaget. 

3.1 S 12 Vad menas med att grundkartan ska sparas av kommunen 

när en detaljplan vinner laga kraft? Behöver förtydligas. Om 

digitala detaljplaner ska bli juridiskt bindande (Boverkets 

vision 2025) krävs även att den digitala grundkartan kan 

hanteras och arkiveras som en del av den juridisk bindande 

detaljplanehandlingen. 

 

Bevarande av myndighetsbeslut ska inte innebära 

dubbelarbete. Kommunernas uppdrag att skapa detaljplaner 

är lokala föreskrifter mot enskilda personer och 

kommunerna är skyldiga att bevara informationen från varje 
beslutspunkt i planprocessen, samt att vid framtagandet se 

till att detta är möjligt. Då det i dagsläget inte går att fullfölja 

uppdraget digitalt innebär handledningen och de eventuellt 

kommande föreskrifterna en utökning av grunduppdraget. 

De system där den digitala informationen skapas kan inte 

autogenerera bevarandeexemplar som är begripliga utan 

specifika visualiseringsverktyg. Kommunerna blir därför 

tvungna att ta fram två produkter där den ena uppfyller 

grunduppdraget och den andra uppfyller det utökade 

uppdraget. Kontoret ställer sig positiva till att handledningen 

förblir en handledning och inte bindande föreskrifter tills att 
arkiveringsfrågan för digitala detaljplaner och grundkartor är 

löst. 

Förtydliga vad som menas med “sparas”.  

 

Handledningen förblir en handledning och inte bindande föreskrifter tills att 

arkiveringsfrågan för digitala detaljplaner och grundkartor är löst. 

 

3.1 S 12 c) Inför kommunens beslut om antagande av detaljplanen 

kontrolleras att alla uppgifter om fastighetsdata är aktuella 

 

Planhandlingarna tas huvudsakligen fram inför 

granskningen. Handlingarna dateras vid granskningen och 

Ta bort rekommendationen 

Alternativ precisera av vilken anledning fastighetsdata eller grundkarta ska 

uppdateras. 
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revideras ev inför antagande. Man kommunicerar med 

sakägare enligt aktuell fastighetsförteckning vid 

granskningen. Inför antagandet ska så lite som möjligt 

ändras.  

  
Mellan granskning och antagande kan ändringar ske av 

fastighetsdata eller av andra data i grundkartan som 
egentligen inte har betydelse för planförslaget. Ändrade 

förhållanden innebär att en del beskrivningar och kartor 

snabbt kan bli inaktuella. Det kan tex vara en ny 

fastighetsägare på någon tomt. Någon som bygger till sitt 

hus. Fastighetsreglering kan ske tex med en styckning av en 

tomt. Det kan leda till att information och kartor och bilder i 

planbeskrivningen plötsligt blivit felaktiga/inaktuella. Men 

att det egentligen inte påverkar planförslaget och dess 

innehåll. Enligt PBL ska sakägare ha yttrat sig senast vid 

granskning.   
 

Om det blir en regel att man ska uppdatera grundkarta och 
fastighetsuppgifter inför antagandet finns risk att man 

hamnar i en loop där hela tiden saker ändras.  

Annars kan man behöva lägga tid på att uppdatera 

handlingar innan antagandet bara för att förslaget ska vara 

"up to date". Från de att handlingarna gjorts aktuella kan det 

ta tid innan själva beslutet om antagande och då kan saker 

bli inaktuella igen.  Om det tar lång tid efter granskning 

innan man skickar för antagande kanske några uppgifter ska 

uppdateras. I såfall bör det definieras i vilka fall det är 

aktuellt att uppdatera. 
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I “Detaljplanehandboken - Handbok för detaljplanering 

enligt plan- och bygglagen PBL, Norstedts Juridik 2013” 

(som har några år och en uppdatering av lagen på nacken) 

beskrivs om antagandehandlingar att det inte av lagen 

framgår vilka handlingar som ska finnas med när planen 

antas utöver plankartan, beskrivningen och utlåtandet. 

Däremot anges att det beslutandende organet bör ha tillgång 

till samtliga handlingar som funnits tillsammans med 

planen under granskningen, eftersom de utgör underlag 

för antagandebeslutet. Däribland grundkartan. 

 

Det finns inget självändamål att hålla grundkartan 
uppdaterad. Grundkartan bör uppdateras inför antagandet 

endast om det finns starka skäl till det. 

 

Jfr kommentar till 2.1 

3.2 S 13-14 Figuren på sid 14 visar att “grundkarteområdet” skulle 

kunna ha en annan avgränsning än planområdet eller det 

rektangulära utsnittet som visas i planhandlingarna. Digitalt 

kommer detta fungera bra, men hur är det tänkt för 

samrådshandlingar på papper/pdf? Inte önskvärt med en ny 

“grundkarteområdesgräns” för att skilja inmätt område från 

området utanför med enklare kartutdrag “ut i kant”. Det 

finns redan många gränstyper för allmänhet och sakägare att 
hålla redan på.  

Förtydliga huruvida “grundkarteområdets” gräns ska framgå i 

planhandlingar på papper/pdf.  

 

 

3.3 S 15 Ett klargörande behövs när det gäller användning av digitala 

detaljplaner i samband med olika myndighetsbeslut, bl.a. 

bygglov och fastighetsbildning. Idag är en viss tolkningsmån 

tillåten, exempelvis med hänvisning till plankartans 

linjetjocklekar.  

Tolkningsmån bör finnas kvar. Redogör för ev konsekvenser. 
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3.3 S 15  Osäkerheterna i grundkartan bör motsvaras av vilka 

marginaler som finns vid tolkning och genomförande t ex 

gällande justeringar av marknivåer.  

 

 

3.3 och 

3.5 

S 15 

och 20–

23 

Lantmäteriavdelningens kommentar:  

Idag är i Göteborgs kommun mer än 95 % av alla 

gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter korrekt 

redovisade i kartan (sekretessbelagda ledningsrätter 

undantagna). När det gäller officialservitut är de flesta från 

senare delen av 50-talet och framåt redovisade i kartan. När 

det gäller gränspunkter är kvaliteten på dessa ofta oklara 

även om dem står med kvaliteten 0,05 m. Vi stöter även på 

gränspunkter som inte går att härleda och i ett fåtal fall 
punkter som är redovisade som gränspunkter fast dem inte är 

det. 

När det gäller avtalsrättigheter redovisas inte dessa i något 

kartsystem. Många av dem saknar även kartskisser så det går 

inte att säkert veta var dem finns och vi kan inte 

fastighetsbestämma dem som fristående åtgärd.  Sedan är 

många onödiga då de inte lägre fyller någon funktion. Det 

sistnämnda gäller även ett flertal officialservitut.  

Om rekommendationerna skulle följas till punkt och pricka 

skulle det innebära en enormt höjd ambitionsnivå gentemot 

dagens läge, det skulle även kräva att en mycket mer 
noggrann fastighetsutredning skulle behöva göras vilket 

skulle innebära högre kostnader. 

Förtydliga om handledningen betyder något utökat krav på kvalitét på 

gränspunkter än vad planhandläggaren bedömer nödvändigt. 

 

 

3.6 S 24 Handledningen är inte komplett då de nationella 

specifikationerna som det hänvisas till, bland annat näst sista 

stycket på denna sida, ännu inte är framtagna. Det är därmed 

svårt för kontoret att förutse de fullständiga följderna av 

förlaget för handledning för digital grundkarta.  
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4 S 25 Arkiveringsfrågan inte löst annat än PDF/A. 

Digitala grundkartan kan antingen sparas i: 

-en fil.  

Se kommentar om arkivering på avsnitt 3.1 s 12.  

 

 I näst sista st hänvisar de till de nationella specifikationer 

som ska tas fram. Det finns inga sådana specifikationer. Se 

kommentar om arkivering på avsnitt 3.6 s 24. 

 

Kort tidsperspektiv för att ta fram specifikationer och 

fungerande system och för kommunerna att hinna anpassa 

och förändra arbetssätt.  

Mer realistisk tidplan för implementering av digital hantering av grundkarta 

(och detaljplan). Specifikationer för grundkarta och detaljplan samt 

Boverkets föreskrifter bör finnas tillgängliga i programvaror/system som är 

testade att klara de metoder och den datamängd som krävs för att skapa 

digitala grundkartor och detaljplaner samt bevarande av dessa. Detta för att 

säkerställa att handledning, föreskrifter och specifikationer kan följas och 

tillämpas från den dag de börjat att gälla.  

Bilaga C  Av bilaga C framgår att uppgifter gällande 
kulturmiljöbestämmelser inte ingår i den digitala 

grundkartan, men att uppgifterna kan användas under 

detaljplanearbetet och ibland redovisas på plankartan. Detta 

bedöms vara en rimlig avvägning. Det är dock viktigt att 

uppgifter om fornlämningar framgår av baskartan och vid 

framtagande av nybyggnadskartor. 

 

Vid prövning av bygglov och förhandsbesked, speciellt 

utanför detaljplanerat område är det viktigt att kommunerna 

kan se information gällande fornlämningar samt kyrkor och 

byggnader som är byggnadsminne. På så sätt kan 
kommunerna upplysa sökande om att tillstånd kan krävas 

enligt Kulturmiljölagen. I vissa fall får sökande denna 

information tidigt i processen för att sökande själv ska kunna 

utreda om tillstånd krävs. Tillstånd kan i vissa fall kan vara 

en förutsättning för att kunna nyttja ett förhandsbesked eller 

bygglov. I andra fall upplyser kommuner i sina beslut om 

bygglov eller förhandsbesked att tillstånd kan krävas.  

Förtydliga och exemplifiera när planeringsunderlag i bilaga C bör finnas 
med i grundkartan. Förtydliga även vad underlagen fyller för funktioner och 

i vilka övriga kartprodukter uppgifterna bör finnas med.  
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Det vore bra om handledningen förtydligar och ger exempel 

på när kulturmiljöbestämmelser och andra 

planeringsunderlag bör lyftas in i grundkarta och förtydligar 

deras funktion i andra kartprodukter så som baskarta och 

nybyggnadskarta.  

 

Om det inte finns vägledning för hur det som är 

planeringsunderlag i bilaga C ska användas finns det en risk 

att kommunerna kan brista i den upplysningsplikt som 

åligger kommunerna enligt förvaltningslagen. Detta kan får 

konsekvenser vid prövning av förhandsbesked och bygglov.  
Enligt förvaltningslagen ska en myndighet ska i rimlig 

utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta 

upplysningar eller yttranden från andra myndigheter. 

Bilaga C S 34 All information som varit en del av detaljplanehandlingen 

och som ligger till grund för detaljplanens utformning, som 

t.ex. strandskydd, fornlämning etc, ska kunna frysas och 

återredovisas i sitt ursprungliga läge vid den tidpunkt beslut 

om detaljplan togs. Om dessa informationsmängder inte ska 

vara en del av digital grundkarta måste denna funktion 

säkerställas på annat sätt. 

 

 
“Kontrollmätning/inmätning av synliga fysiska fornlämningar kan 

beställas och utföras som en del av arbetet med grundkartan.” 

 
 

 
 

4 S 25-26 Se kommentar på avsnitt 3.1 s 12.  

4 S 25 e) för att kunna tillgängliggörs av kommunen till aktörer 

som har behov av topografiska data och fastighetsdata som 

det såg ut vid detaljplanens antagande 

 

Ändra till “som det såg ut vid tillfället för granskningen” eller kanske “som 

det såg ut vid grundkartans senaste uppdatering före antagande”. Eller 

precisera varför och när man ska göra uppdateringar efter granskningen. 
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Här kommer återigen frågan om det är antagandet eller 

granskningen som är den aktuella tidpunkten. 

 

Jfr 3.1 och 2.4  

Bilaga C 

C.1 

S 35 Annat planeringsunderlag 

Mest en kommentar som gäller Göteborg - men kanske kan 

vara av intresse för remissen.  

I Göteborgs grundkartor brukar vi få med 

användningsgränser (i alla fall mellan kvarter och allmän 

plats). Har inte fått det med i kartan i andra kommuner. Jag 

tycker att de lagren ska klassas som annat 

planeringsunderlag. Sedan kan vi inom Göteborg diskutera 

om vi vill beställa med det lagret när vi gör våra planer. 
Om man ska lägga in sådana gränser kanske även en 

planmosaik med andra gränser kan ingå? Var kommer 

gränserna gå i framtiden när detaljplanerna digitaliseras? 

Kanske ta med gränser i gällande planer som en beskrivning av annat 

planeringsunderlag. 

Bilaga D S 38 “Detaljplan - En karta över det område som planen 

omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som 

behövs. Av plankartan ska det framgå hur planområdet 

delas upp för skilda ända-mål och vilka bestämmelser som 

gäller för olika områden (PBL 4 kap. 30 §)” 

 

Den här förklaringen passar under plankarta. 

Detaljplanen är mer än en karta! 

Skriv kanske något i stil med: 

En detaljplan anger hur ett begränsat område i en kommun eller 

motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. 

Den består som regel av en plankarta och en planbeskrivning.  

Bilaga D S 38 “Illustrationsmaterial” 

Här anges material i planbeskrivningen. 
Många gånger gör vi även en illustrationskarta. Eller är det 

inte riktigt längre?  

“Avser illustrationer i planbeskrivningen som behövs för att förstå planen. 

Regleras enligt 4 kap. 33 § PBL.”  
lägg till: 

Kan även utgöras av en illustrationskarta. 

Bilaga D S 38 “BFS (2014:5) Boverkets författningssamling (2014:5), 

avser Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för 

detaljplan som be-skriver färgsättning av planbestämmelser 

Ta bort “beskriver färgsättning av planbestämmelser”  
Skriv istället “råd om enhetliga beteckningssystem, gränslinjer mm”. 
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med mera. (Nya förskrifter och allmänna råd är under arbete 

som ersätter BFS)” 
Bilaga D S 39 “Höjd. Höjddata som beskriver terrängens höjdförhållanden, 

yt-täckande eller punktvis, på markytan och under 

vattenytan (djupdata).” 
 

Komplettera med att det ska framgå vilket höjdsystem som 

används och att det har förekommit olika höjdsystem. 

Komplettera med att det ska framgå vilket höjdsystem som används och att 

det har förekommit olika höjdsystem. 

Detta är också viktiga metadata. 

  Generell synpunkt från plantekniker på SBK Göteborg: 

Som plantekniker är vi tillsammans med handläggare 

användare och beställare av grundkartan som vi använder 

för att framställa plankartan. Möjliga konsekvenser för oss 

användare är skillnaden i arbetssätt och rutiner för hur 

leveransen ska tillgängliggöras digitalt.  
  

Handledningen är bra utifrån den flexibilitet den medger i att 

kommunerna själva avgör vad som är relevant att redovisa i 

grundkartan. Detta gör vi redan idag, det finns mycket 

information i baskartan som inte alltid behöver redovisas i 

grundkartan.  

Vi ser inget i handledningen som motsätter vårt sätt att jobba 

eller några styrande saker som inte möjliggör flexibilitet vad 

gäller vad som ska finnas i karta 

 

 

 


