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Vad och varför? 
I Haninge pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att digitalisera vårt arbete inom samhällsbyggnad. 
Det långsiktiga målet är bl.a. en kraftigt förenklad bygglovsprocess för medborgarna. En förutsättning för 
detta är att våra detaljplaner är digitala och att bakomliggande data, framförallt fastighetsgränserna är av 
god kvalitet i den digitala kartan. För att säkerställa detta behöver vi leta reda på och mäta in 
gränsmarkeringar, samt göra förbättringar av gränserna enligt de juridiskt gällande 
förrättningshandlingarna.  
  
Vi håller även på att introducera drönare som ett komplement till markburen mätning. Med hjälp av foton 
från drönaren kan vi på ett tidseffektivt sätt skapa uppdaterade 
ortofoton samt kvalitetskontrollera och komplettera våra kartor.  

 
Hur påverkas du? 
Vi kommer under en tidsperiod framöver (prel v. 41-51, 2021) besöka 
och göra mätningar och drönarflygningar i Hållsättra-Väländan. Det 
kommer krävas att vi beträder fastigheterna för att inventera och mäta in 
fastighetsgränserna. I vissa fall är gränsmarkeringarna täckta av jord eller 
växtlighet och det kan t. ex. krävas att vi gräver med spade för att hitta 
dem. Observera att arbetet inte är någon lantmäteriförrättning utan syftar endast till att redovisa redan 
existerande gränsmarkeringar på registerkartan. Arbetet kommer att utföras både av oss på Haninge 
kommun, samt en anlitad mätkonsult från AFRY. 
 
Du som fastighetsägare kommer genom detta arbete att kunna få ut mer korrekta kartor, till exempel 
tomtkartan, från kommunens hemsida. Om du vill underlätta vårt arbete – hjälp gärna till och säkerställ 
åtkomst till era gränsmarkeringar samt markera upp dem med rödfärgade band. Vi kommer att hänga upp 
sådana band för avhämtning vid två stycken anslagstavlor i området (Lilla Hållsättravägen-Apeltorpsvägen, 
samt Enhemsvägen-Enhemsstigen) under tisdag 5/10. De går att riva av, så ta bara så mycket du behöver.  
 
Frågor och mer info? 
Kontakta oss per epost: mbk@haninge.se, per telefon 08-606 75 20 (knappval 2), eller prata med någon 
som befinner sig på plats. Du kan även läsa mer om vårt arbete med gränsinventering och drönare under 
”Om gränsinventering” och ”Om drönare” på vår hemsida: https://www.haninge.se/matningstjanster/  
Där finns det även mer info kring markeringsbanden, samt mer exakta flygtillfällen för drönaren när det 
blir aktuellt.  
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