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1. Yttrande över klimatdeklaration för byggnader

Finansdepartementets dnr Fi2020/00475/BB

Lantmäteriet har i huvudsak inte någon erinran på det remitterade
förslaget, men vill redovisa följande synpunkter.
I promemorian, s 60, så nämns det att frågan om att möjliggöra en tydlig
koppling mellan inlämnad klimatdeklaration och byggnadsbeteckning i
ett strukturerat informationsflöde bör hanteras i anslutning till
Lantmäteriets pågående utveck-lingsarbete. Lantmäteriet vill påpeka att i
det utvecklingsprojekt som pågår inom regeringsuppdraget ”Etablera en
nationell digital infrastruktur för tillgänglig-görande av standardiserade
dataset”, utvecklas den digitala infrastrukturen. Den digitala
infrastrukturen kommer att förenkla och skapa möjligheter för ett
effektivt informationsutbyte samt möjliggöra lösa kopplingar mellan
olika informationsslag och annan huvudmans data. Däremot hanterar
projektet inte frågan om när det ska skapas en tydlig koppling mellan
inlämnad klimatdeklaration och när byggnads-information skapas av
kommunen.
I promemorian, s 60, så nämns det vidare att Lantmäteriet i delrapporten
Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner
(Fi2019/01291/SPN) föreslagit vissa författningsändringar när det gäller
kommunernas informationsansvar. Vi vill förtydliga att den skrivning
myndigheten har gjort endast handlar om digitala detaljplaner.
Myndigheten har inte föreslagit några författningsändringar när det gäller
kommunerna och hanteringen av byggnadsinformationen.
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1.1.1 Lantmäteriet

I övrigt kan nämnas att Lantmäteriet har, i samverkan med berörda
aktörer, fått i uppdrag att identifiera så kallade ”high-value dataset”
(särskilt värdefulla dataset) som kan komma i fråga att tillgängliggöras
utan avgifter och med minimala restrik-tioner, samt vilka aktörer som
berörs av dessa i enlighet med det reviderade PSI-direktivet. I det
pågående arbetet så finns byggnadsinformation med som ett tänkbart
särskilt värdefullt dataset. Om beslut tas och byggnad blir en av flera
särskilt värdefulla dataset, så kommer informationsutbytet på sikt att
underlättas i och med att det blir avgiftsfria data.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Susanne Ås Sivborg.

I den slutliga handläggningen har även ställföreträdande
generaldirektören Anders Lundquist, chefsjuristen Maria Monthure,
ledningsgruppen för division Geodata samt uppdragsledaren Malin
Klintborg, juristen Malgorzata Drewniak, produkt-chefen Niklas
Parneborg och verksamhetsutvecklaren Ulrika Roos deltagit, den
sistnämnde föredragande.
För Lantmäteriet

Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör
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