
Kartenheten
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Kartenheten

Sju personer på enheten (Karl tjänstledig i sex månader)

plus två pensionärer som rings in vid behov

LAS, mätning, befolkningsdata, utvisning, QGIS, fastighetsförteckningar, 

grundkartor, Oracle, nybyggnadskartor, NVDB, ABT, baskarta, Kartbutiken, 

FME, informationskartor, LINA, adresser, NDRK, nybyggnadskartor, OCAD, 

GNSS, skötselkartor, stadsnät, IGIS, utsättningar, ESPA, fastighetsregister, 

fastighetsgränser, AutoCAD, Höjddata, Geoserver, WMS, lägenhetsregister, 

Ledningskollen,Topocad, NYKO, PostgreSQL, Geodatasamverkan, kartavtal
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Mångsidig kompetens
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2018-03-054

Stadsnät
År 2009 tog regeringen fram en 
bredbandsstrategi för Sverige där målet är att 
90 procent av befolkningen bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020

År 2016 justerade regeringen målsättningen 
att 2020 bör 95 procent av alla hushåll och 
företag ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila 
mobila tjänster av god kvalitet.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till 
snabbt bredband.
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Kabelutvisning

Antal kabelutvisningsärenden 
från Ledningskollen:

Mora 2016, 218 st i fält

Orsa 2016, 37 st i fält
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Kabelutvisning

Mål:

Andel kabelutvisning sker inom fem
arbetsdagar om inget annat är 
överenskommet, mål 100 %



Nybyggnadskartor

2018-03-057

Vid ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan över tomten. 

Situationsplanen bör, inom område med sammanhållen bebyggelse, normalt vara 

grundad på en nybyggnadskarta. På en nybyggnadskarta finns oftast VA-

anläggningar, kraftledningar, fornlämningar, servitut och nyttjanderätter 

redovisade. 

Det är viktigt för såväl den sökande som grannar och handläggaren att 

kartunderlaget för bygglovet är tillförlitligt.

Kostnad för nybyggnadskarta enligt gällande taxa,

5 778:- där fältarbete fordras 

4 237:- där fältarbete ej fordras.
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Nybyggnadskartor



Nybyggnadskartor

2018-03-059

Antal nybyggnadskartor 2017 t o m 27 nov

Mora 35 nybyggnadskartor

Orsa 14 nybyggnadskartor

Antal nybyggnadskartor 2016

Mora 25 nybyggnadskartor

Orsa 25 nybyggnadskartor



Nybyggnadskartor

2018-03-0510

Antal nybyggnadskartor 2016

Mora 25 nybyggnadskartor

Orsa 25 nybyggnadskartor

Mål:

Andel nybyggnadskartor som levererats inom 
tio arbetsdagar om inget annat är 
överenskommet, mål 100%.



Utsättning
Det är viktigt att en 

nybyggnad, tillbyggnad 

eller annan anläggning 

uppförs på rätt plats, 

det vill säga exakt på 

den plats som 

bygglovet eller 

startbeskedet anger. 

Om placeringen eller 

höjdläget blir fel kan 

det leda till stora 

kostnader för att rätta 

till felet eller 

skadeståndsanspråk 

från berörda grannar.
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2018-03-0512

Mål: 

Andel utsättning av byggnad inom fem 
arbetsdagar om inget annat är 
överenskommet, mål 100 %.

Utsättning



Baskartan
Baskartan är en storskalig karta över tätbebyggda områden framställd, dels 

genom mätningar i fält, dels genom flygfotografering på låg flyghöjd. Kartan 

har ett stort innehåll av kartdetaljer med hög noggrannhet (0,1-2,0 m). 

Materialet underhålls och kompletteras fortlöpande i samband med 

planering och byggande i kommunen.

2018-03-0513



ABT-avtal
Ajourhållningen av adress- och byggnadsinformation samt information om 

övrig topografi sker i samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna.

Byggnader och topografi skickas in två gånger om året.

Adress, byggnads- och lägenhetsregister uppdateras kontinuerligt.

Årlig ersättning från Lantmäteriet:

Mora 130 109 kr

Orsa 54 602 kr

Under sommaren sa Lantmäteriet upp avtalen med oss.

Men i november kom info om att vi erbjuds att

återgå till nuvarande avtal.

2018-03-0514

Grön nivå 3, Orange nivå 2, Gul nivå 1



Extern webkarta
För att kunna sprida nyttan med våra kartprodukter så vill vi skapa en 

extern webbkarta. Då kommunen kommer att se över sin hemsida och byta 

webbpubliceringsverktyg så passar det bra tidsmässigt.

Vad ska man kunna använda webbkartan till?

Några exempel:

Skriva ut en situationsplan vid bygglovsansökan/anmälan

Se gällande detaljplaner

Se kommunens lediga tomter
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Extern webkarta

Exempel Jönköpings kommun



Extern webkarta

Mål:

Påbörja arbete med extern webb-karta som servar 
allmänheten med kartor, detaljplaner mm.
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Fastighetsgränser

2018-03-0518

Kartan uppfattas ibland som exakt och att fastighetsbilden har ett 
juridiskt bevisvärde. 
Detta är en missuppfattning och här förklarar vi varför.

Koordinaterna och de knivskarpa linjerna i den digitala 
fastighetskartan ger ett exakt intryck, men fastighetsgränserna visar 
inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. 

De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i 
lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel på tiotals 
meter. 

Du kan alltså inte alltid lita på att fastighetsgränserna i den digitala 
fastighetskartan är korrekta. 

Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller.
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Vi inventerar gränspunkter

Vi mäter in gränspunkter

Lantmäteriet räknar om 

=

Bättre gränser 

Nusnäsprojektet
kompletteringsmätningar
under 2017.
KUF

Kommun och Lantmäteri i samarbete
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Exempel Ryssa
Gränsförbättring

Lila gräns innan
Gul gräns efter
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Exempel Stackmora



Vad hände 2017

Förbättring gränser Nusnäs

DRK + ABT-avtal, uppsagda från Lantmäteriet

Sommarjobbare, under olika perioder

Vägmärken, inventering Orsa

ESPA, besök av Mr Espa, Jan Wingstedt

Nodava, lokalisera sopabonnenter

Nybyggnadskartor, 49 hittills i år

Marksäkringsprojektet Vasaloppet

Diverse projekt åt Tekniska

2018-03-0522

Oracle serverbyte

Djupanalys av befolkningsdatabasen

Ledningskollen Mora Orsa

Stadsnätet Mora Orsa

Fyra besök av åk 5 Morkarlby skola

Arbete på väg kurs

Kartdagar i Örebro

GIS-samverkan Dalarna, temadagar



Vad sker 2018

Kommunwebben, extern webbkarta

”E-tjänster”

Öppna data

Planer, egenskap/användningsgränser

Sommarjobbare, praktikanter

Marksäkringsprojektet

Vägmärken, ny inventering till sommaren

Flygfotografering, samarbete 

Malung-Sälen, Vasaloppet m fl

ESPA

Drönare

Mora i rörelse, föreläsningar

2018-03-0523

Blåljuskollen, Lantmäteriet

Samarbete med Tekniska, Brandkår

Nytt ÖFF januari 2018

Uppgradering AutoCad + applikationer

Ny organisation

Nodava, projekt sopabonnenter

GDPR, dataskyddsförordningen

gäller från 25 maj 2018

Ledningskollen Mora Orsa

Stadsnätet Mora Orsa

Kartor GIS och juridik – en fördjupning
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Framtiden

BIM, 3D, VR, AR, UAS 

Vad gör du Lisbeth?
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Framtiden, är vi redo?


