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Planerade versioner inom FB 
 

Näst på tur står FB 7.8.1 som är planerad till slutet av 2021. Det blir en mindre version 

som endast omfattar förändrade moduler.  

Version 7.9.0 omfattar hela FB och kommer under våren 2022. Fokus är en helt ny FB 

KID Avisering men versionen kommer också att innehålla många andra spännande 

nyheter som t ex ny kartlösning i FB Webb.  

Anledningen till den förändrade releaseplanen är att Skatteverket har förlängt nuvarande 

aviseringsformat till juli 2022.  

 

FB 7.8.1 nov/dec 2021 – tvingande mindre release 

- FB Ytladdning  

o Stöd för filhämtning av det nya geopackageformatet från 

Geotorget, beställning måste göras av dig som kund 

- FB FIR RiksSök 

o Stöd för förändrat format SamfällighetsförningDirekt 

- Stöd för en digital detaljplaneprocess och en början till den 
helt nya FB Statistikmodulen FB Stad 

- En allra första version av minimap/CSM som ny kartlösning i 
FB Webb 

- Utökade funktioner FB Tjänst 

o Grannehörandefunktion för ärendesystem, t ex ByggR 

o FB Företag in i tjänst 

 

FB 7.9.0 våren 2022 – tvingande release sannolikt för alla! 

- Nyskriven FB KID Avisering med stöd för nytt format från 
Skatteverket 

- FB Ytladdning  

o Hantering av nya geometrier, bland annat rättigheter 

- Vi bygger vidare på minimap som ny kartlösning i FB Webb 

- Utökad information på Demografiska Statistikområden 

- Nyheter spatialt FB 



 

Page 2 

Förenklad hantering av listområden vs spatiala områden 

- Förbättringar i FB Statistik/FB Stad 

- Utökade funktioner FB Tjänst 

o Grannehörandefunktion för ärendesystem, t ex ByggR 

o FB Företag in i tjänst 

 

Ytterligare planerat innehåll fylls på under 2022. 

Planerade övriga nyheter i FB (ej 
versionsbestämda):  
 

- Hantering av 3D-byggnader 

- FB Bolag RiksSök blir FB Företag RiksSök 

- Förbättrad hantering av planinformation för ÖP och DP 

- FB KID RiksSök in i FB Tjänst 

- Hantering av eventuella förändringar rörande 
samordningsnummer från Skatteverket 

- Hantering av helt nya spatiala områdestyper 

- FB FIR RiksSök 

 Implementation av Markreglering Direkt 

 Implementation av Rättighet Direkt 

 Implementation av Byggnad Direkt 

 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/markreglering-direkt/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/rattighet-direkt/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/byggnad-direkt/

