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Uppdrag att ta fram en tidplan för kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen samt påbörja
arbetet med föreskrifter om standarder för utformning av
grundkartor

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att, i enlighet med vad som anges under
rubriken Närmare om uppdraget, ta fram en tidplan för regeringens
kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen (dnr N2017/07544/PBB), samt påbörja arbetet med att ta fram
föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor.
Uppdraget att ta fram tidplanen ska slutredovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2018.
Bakgrund

Regeringen har uppdragit åt Lantmäteriet att driva en kompetenssatsning om
digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen
(dnr N2017/07544/PBB). Uppdraget innebär att Lantmäteriet ska skapa en
stadigvarande plattform för utbyte av erfarenheter, kunskap och information
kopplat till samhällsbyggnadsprocessens olika delmoment. Målsättningen är
att digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen blir mer kända
och att genom implementering av konkreta exempel visa på hur
samhällsbyggnadsprocessen kan digitaliseras i högre grad utan att utgöra
risker för den nationella säkerheten. Lantmäteriet ska också genomföra en
utbildningsinsats riktad mot ledare, dvs. kommunernas högsta ledning,
ledningen för kommunala förvaltningar som i första hand deltar i
samhällsbyggnadsprocessen, inom länsstyrelsen samt ledare för andra
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offentliga infrastrukturhållare. Målsättningen är att ledande personer i
samhällsbyggnadsprocessen får kunskap om varför ökad digitalisering i
samhällsbyggnadsprocessen är nödvändig och får information om målet med
det pågående förändringsarbete som regeringen tagit initiativ till och känner
ett eget ansvar att bidra till att målet nås. Den tredje delen i Lantmäteriets
utbildningsinsats är riktad mot tjänstemän och handläggare hos relevanta
aktörer för att de ska lära sig hantverket kring digitalisering av
samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 1 december 2020.
Lantmäteriet har till regeringen lämnat förslag på reglering av digitala
grundkartor (dnr N2017/05567/PBB). Lantmäteriets förslag ligger till grund
för regeringens proposition Digitalisering av grundkartor och detaljplaner
(prop. 2017/18:132), vilken ligger till grund för en ändring av plan- och
bygglagen (2010:900) som innebär att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om standarder för
utformning av detaljplaner, planbeskrivningar och grund-kartor
(bet. 2017/18:CU28, rskr. 2017/18:301). Lagändringen träder i kraft den
1 juli 2018.
Med standarder för utformning avses bl.a. arbetssätt, gränssnitt och termer.
Sådana standarder kan t.ex. omfatta metadata, databasstruktur, krav på
kvalitet och validitet samt hur information ska förvaltas, underhållas och
distribueras. Standarder för utformning av detaljplaner och grundkartor
avser bl.a. tekniskt överföringsformat av planinformation och krav på
uppgifter om detaljplanen, gränser, områden och planbestämmelser, dvs.
principer för kodning. När det gäller detaljplaners och grundkartors
utformning avses bl.a. kartornas informationsmängder, informationsspecifikationer för dessa och utseende (manér), exempelvis färg, textsättning,
kartdeklaration och kartbeteckningar.
Närmare om uppdraget

Lantmäteriet ska ta fram en tidplan för regeringens kompetenssatsning om
digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen
(dnr N2017/07544/PBB). Tidplanen ska innehålla information om när
Lantmäteriet kommer att genomföra olika delar av satsningen, för ökad
transparens och möjlighet till anpassning inom plan- och byggbranschen för
omställningen till en digital samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet ska också
i tidplanen visa hur kompetenssatsningen kan bidra till Boverkets uppdrag
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om enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen
(dnr N2017/07543/PBB), som innebär standardisering och digitalisering av
alla viktiga processer och beslut inom plan- och bygglagen i hela landet och
inkludera samtliga offentliga aktörer, såsom kommuner, landsting och
statliga myndigheter. Lantmäteriet ska i tidplanen även redovisa uppdrag att
verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess (dnr Fi2018/00396/DF),
om säker och effektiv tillgång till grunddata (dnr Fi2018/02149/DF), samt
uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom
den offentliga sektorn (dnr Fi2018/02150/DF).
För uppdragets genomförande i denna del ska Lantmäteriet inhämta
synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt vid behov
från länsstyrelserna, övriga berörda myndigheter och relevanta kommuner.
Vidare ska Lantmäteriet ta särskild hänsyn till Boverkets uppdrag att verka
för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen
(dnr N2017/07543/PBB) och digital enhetlig detaljplaneinformation som
kan bidra till digitalisering av andra delar av samhällsbyggnadsprocessen.
Lantmäteriet ska efter att ha hört Boverket påbörja arbetet med att ta fram
föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor enligt 5 kap. 8 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Regeringens målsättning är att grundkartor som tas fram fr.o.m. den 1
januari 2021 ska tas fram i enlighet med Lantmäteriets föreskrifter om
standarder för utformning av grundkartor. För att möjliggöra bransch- och
marknadsanpassning bör föreskrifterna finns tillgängliga senast den 1 juli
2019.
Skälen för regeringens beslut

Plan- och bygglagen saknar bestämmelser för utformning av grundkartor.
Detta får dels till följd att kartor ser ut och utformas på olika sätt inom
samhällsbyggnadsprocessen, dels att projekt och aktiviteter inte fullt ut kan
dra fördel av digitaliseringens möjligheter.
Regeringen har som mål att ge alla människor i alla delar av landet en från
social synpunkt god livsmiljö, där en långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk
utveckling underlättas (prop. 2017/18:1 utg.omr. 18). Regeringen bedömer
att enhetlig standard för utformning av grundkartor kan skapa
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förutsättningar för en fortsatt utveckling av enhetlig, effektiv och säker
digital samhällsbyggnadsprocess, som är till nytta för medborgare, företag,
kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra aktörer.
En enhetlig standard för utformning av grundkartor bidrar till
digitaliseringen genom att bl.a. underlätta möjligheterna att hantera
informationsflöden mellan myndigheter och andra aktörer inom
samhällsbyggnadsbranschen. Genom enhetlig standard skapas även
förutsättningar för utveckling av samhällsbyggnadsprocessen med en mer
effektiv tillämpning av plan- och bygglagen, vilket i sin tur bidrar till ett ökat
bostadsbyggande och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
På regeringens vägnar

Peter Eriksson

Roger Lind

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/DOM, L1, L6 och SSK
Försvarsdepartementet/MFI och SUND
Finansdepartementet/BA, DF, K och SFÖ
Näringsdepartementet/D, FF, FÖF, HL, RTS och SUBT
Miljö- och energidepartementet/KL och S
Boverket
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Sveriges kommuner och landsting
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