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Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner — 
delrapport i uppdraget att verka for en smartare 
samhällsbyggnadsprocess 
 

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 30 september tagit emot ovanstående ärende för yttrande. Med 
anledning av detta vill SGU framföra följande. 

SGU stödjer i allt väsentligt Lantmäteriets förslag. SGU vill dock understryka att: alla detaljplaner successivt bör 
bli/vara digitala och tillhandahållas via en nationell tjänst med nationell täckning. Det bör vara ett statligt ansvar 
att lösa och förvalta en sådan tjänst och ett kommunalt dito att tillhandahålla informationen i tjänsten. Utan 
denna uppdelning kommer det att bli svårt att motivera flertalet kommuner att bidra till en nationell lösning. En 
generell lösning för statliga datavärdskap behöver tas fram gällande finansiering och mandat då denna fråga är 
aktuell för fler områden och myndigheter än digitala detaljplaner. 

 

Vidare tycker SGU att ett förslag som möjliggör och underlättar en samordnad digitalisering av detaljplaner är en 
förutsättning för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Rapporten beskriver att standarden för att ta fram 
detaljplaner är olika i flera kommuner. Ökad standardisering är en förutsättning för att nå målen med 
digitalisering av processer och beslut. 

 

I ett rättsligt perspektiv konstaterar SGU att författningsförslaget i delrapporten inte omfattar 
områdesbestämmelser. SGU ifrågasätter inte det, men anledningen till att områdesbestämmelser utelämnas bör 
tydliggöras. 

 
Vidare efterlyser SGU ett mer omfattande resonemang om hur det nationella tillgängliggörandet av digitala 
detaljplaner - både i ett rättsligt och ett praktiskt perspektiv - förhåller sig till lagen (2016:319) om skydd för 
geografisk information, särskilt bestämmelserna om s.k. spridningstillstånd 
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Lena Söderberg 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även avdelningschef Lars-Inge Larsson, digitaliseringsstrateg Lars 
Kristian Stölen och juristen Jesper Blomberg deltagit. Enhetschef Mugdim Islamovic har varit föredragande. 
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