
http://insynsbk.stockholm.se/byggochplantjansten/arenden/  

I överskriften finns ”Ärenden och handlingar, Gällande planer, Pågående planarbete”.  

  

1. Klicka på ”Ärenden och handlingar”.  

Under ”Ange sökkriterier” fyller man i ”Adress” eller ”Fastighetsbeteckning”. Bocka för ”Pågående 
ärenden” och ”Arkiverade ärenden”. Klicka ”Sök”.  

Samtliga ärenden för fastigheten är listade här.  

Klicka på diarienumret för det senaste ärendet. Alla dokument i ärendet finns här.  

Här finns även ärenden betr. avstyckningar (ny fastighetsindelning) 

  

Endast den vars ärende det gäller kan öppna handlingarna. Ev. kan ritningarna ses om man har 
bank-id. Samtliga handlingar kan ses i datorerna på stadsbyggnadskontorets exp. på 
Fleminggatan. 

(Detta gäller även nedanstående planer och planarbeten)  

  

  

2. Klicka på ”Gällande planer”.  

Fyll i sökrutan ”Sök adress/fastighet” eller drag i kartan till den önskade platsen. Klicka på + för att 
förstora bilden. Klicka på symbolen för ”Sök adress/fastighet” som finns i nedre högra hörnet på 
kartan. Klicka därefter på symbolen för ”Planfråga” och klicka därefter på kartan.  

Nu visas detaljplanen på kartan. Man klickar på planens nr som står högst upp i sökrutan.  

Därefter klickar man på ”Läs mer”. Man får nu fram en gällande detaljplanekarta och 
bestämmelser. 

  

Ibland fungerar inte denna process för att söka beroende på serverfel eller annat.  

Då får man göra ett nytt försök senare. Det kan behövas lite träning. 

  

  

3. Klicka på ”Pågående planarbete” 

Man kan antingen söka via karta eller ”Avancerad sökning” – klicka på detta. 

Under ”Stadsdelsnämnd” så väljer man ”Bromma”.  

Under ”Filtrering” så väljer man antingen ”Sök alla”, ”På samråd” eller ”Utställda.  

Efter att man valt klickar man på ”Sök”.  

Man får nu upp alla ärenden enligt det valda kriteriet och kan titta på alla handlingar i ärendet.  

  

För att följa ärenden är det också mycket givande att söka på ”Stadsbyggnadsnämnden” resp.  

”Exploateringsnämnden” och läsa protokollen från deras möten.  

Vill man försöka stoppa en exploatering kan man redan efter en markanvisning av 
Exploateringsnämnden bilda opinion mot exploateringen och ta kontakt med politiker och media. 
(tex. Västerledsskogen). 

  

 


