Detaljplaner på Internet
I projektet jämfördes kommunernas faktiska utveckling och tillämpning av detaljplaner på
Internet och intranät med framåtsyftande inriktning. Tre workshops hölls under hösten 2004,
med kommunerna i Stockholms län och i regi av föreningen för Geografisk
InformationsSamverkan i länet, GISS. Eken och Arken hade föreningens uppdrag att hålla i
och genomföra projektet.

Geografisk InformationsSamverkan
inom Stockholms län
_________________________________________________________________________________________________________________

GISS-föreningen inbjöd kommuner och andra intresserade att delta i tre halvdags workshops
på temat ”Detaljplaner på Internet”, i en typ av benchmarking-projekt. Vid varje workshop
presenterade några av länets kommuner och jämförde sina erfarenheter av att använda Internet
som informationskanal gentemot omvärlden. Referenser gjordes även till arbetet med 24timmarsmyndigheten. Ett uppsamlingsseminarium hölls därefter i början av 2005.
16 november 2004 kl. 13-16.30 – Detaljplanekartor på Internet (workshop nr 1)
Nynäshamn, Tyresö och Österåker kommuner.
Presentation av digitala detaljplanekartor och hur allmänheten kan få tillgång till, studera och
förstå dessa och andra kartor när de läggs ut på Internet.
22 november 2004 kl. 13-16.30 – Detaljplaneprocessen och informationsspridning på
Internet/intranät. (workshop nr 2)
Nacka, Täby och Värmdö kommuner.
Hur detaljplaneprocessen kan klargöras och effektiviseras genom publicering på Internet och
intranät, till exempel hur alla berörda kan följa arbetet med nya detaljplaner i olika skeden:
Hur information löpande kan ges om hur planerings- och beslutsprocessen fortskrider. Hur de
bakomliggande processerna för ärendehantering i kommunen kan komma att förändras.
30 november 2004 kl. 8.30-12.00 – Detaljplanedemokrati med stöd av Internet (workshop nr
3)
Vallentuna, Järfälla och Nynäshamns kommuner.
Seminariet fokuserar på hur nya media kan användas för att åskådliggöra och hämta in
synpunkter från fastighetsägare och allmänhet. Strävan kan även vara att utveckla en
tvåvägskommunikation i plansamråden.
25 februari 2005 kl. 9-12 – Uppsamlingsseminarium
Stockholms, Sollentuna och Falu kommuner. Vid seminariet presenterades även de mest
intressanta erfarenheterna från tidigare workshops.
Resultatet av projektet blev att elva kommunala tillämpningar (som är av gemensamt eller
regionalt intresse) jämfördes och dokumenterades. Ytterligare information om projektet i
form av minnesanteckningar från workshops och länkar till kommunernas hemsidor finns
tillgängliga på GISS-föreningens hemsida www.giss.se/

