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AGENDA
• Smartare samhällsbyggnad

• Inledning – den demografiska utmaningen och digitaliseringens möjligheter
• Lantmäteriets regeringsuppdrag

• Kompetensuppdraget - slutredovisat
• Smartare samhällsbyggnad

• Återkoppling 14 december
• Nationell geodataplattform
• Vad gäller från årsskiftet och under 2021-2022

• HMK – digital grundkarta
• Syfte och användning
• Innehåll

• Nationell geodatastrategi 2021-2025
• Mål
• Handlingsplan



LANTMATERIET.SE/SV/WEBB/SMARTARE-
SAMHALLSBYGGNADSPROCESS/NYHETER-INOM-PROJEKTET/



Den demografiska utmaningen och digitaliseringens möjligheter
Ullis Sandberg kommunalråd Örebro kommun 

https://www.youtube.com/watch?v=XoZ1GmZuxtk&feature=youtu.be&list=TLPQMjMxMDIwMjCw802iZ_YFZA



Samhällsbyggnadshjulet







Möta förväntningar



1)

2)

3)



1. HUR VÄL ANSER DU ATT VÅRA OFFENTLIGA VERKSAMHETER INOM 
SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN MÖTER BEHOVEN MED E-TJÄNSTER OCH 
DIGITAL SERVICE IDAG?

1. i låg grad
2. till viss grad
3. i god grad
4. i hög grad



2.  VAR SKA VI PRIORITERA UTVECKLINGSINSATSER FÖR ATT 
MÖTA BEHOVEN?

1. genom ökad medborgardialog i planprocessen
2. förenkla samråd mellan myndigheter i planprocessen
3. förenkla processen i en ansökan om bygglov
4. förenkla processen i en ansökan om fastighetsbildning
5. något annat



LANTMÄTERIETS REGERINGSUPPDRAG



• Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata
Ansvarig myndighet: DIGG Slutrapporteras: 31/1 2021

• Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur för 
informationsutbyte
Ansvarig myndighet: DIGG Slutrapporteras: 31/1 2021

• Uppdrag för kommuners och regioners del i den gemensamma digitala 
infrastrukturen.
Ansvarig myndighet: DIGG Slutrapporteras: 15/6 2021

• Uppdrag att driva en kompetenssatsning om  digitaliseringens möjligheter 
i plan- och byggprocessen
Ansvarig myndighet: Lantmäteriet Slutrapporteras: 1/12 2020

• Uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL 
Ansvarig myndighet: Boverket Slutrapporteras: 31/8 2020

• Uppdrag att etablera en nationell digital infrastruktur för 
standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen
Ansvarig myndighet: Lantmäteriet Slutrapporteras: 31/1 2022

PÅGÅENDE 
REGERINGSUPPDRAG





KOMPETENSSATSNINGEN –VAD VAR MÅLET?

Vi vill att ledande personer inom kommun och länsstyrelser

• får en ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter 
• känner till det pågående förändringsarbetet 
• känner eget ansvar att bidra till och leda förändringsarbetet



KOMPETENSSATSNINGEN –VAD VAR MÅLET?

• Vi vill skapa en plattform för utbyte av erfarenheter, kunskap 
och information. 
• kampanjsida på Lantmäteriets webb
• regelbundna informationsmöten.

• Vi vill skapa förutsättningar för att genomföra ett 
förändringsarbete
• framgångsrikt 
• och på ett långsiktigt hållbart sätt



VAD HAR GENOMFÖRTS?



KOMPETENSSATSNINGEN - RESULTATET
• Vi har nått ut med budskapet på ett bra sätt, 

• kommunerna har fått ökad insikt i vikten av systemsyn avseende digitaliseringen 
• och som en konsekvens av det säkerställa att frågorna behöver hanteras samlat för 

kommunen. 

• Er feedback - vad är svårt och var behövs stöd i det fortsatta arbetet
• Konkreta vägledningar

• digitalisering av befintliga detaljplaner
• om anslutning till nationella geodataplattformen 

• stöd för att informera och involvera ledning och politiker 
• nationella lösningar och standarder 
• fortsatt kompetensutveckling 
• finansiering och resurser

• Vi ser en ökad vilja att arbeta med frågorna



KOMPETENSSATSNINGEN - RESULTATET
• Lantmäteriet har tillsammans med Boverket, Länsstyrelserna, SKR och 

kommuner, utifrån kompetenssatsningens resultat, identifierat 
fortsatta behov av kompetenssatsningar. 

• Material finns samlat på Lantmäteriet/smartsam

• https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-
samhallsbyggnadsprocess/





UPPDRAGET
• analysera digitaliseringens effekter på fastighetsbildningsverksamheten, 
• redovisa hur digitala lösningar kan användas för att förstärka och 

utveckla informationsflödet inom fastighetsbildningsprocessen. 



DIGITALISERINGENS EFFEKTER PÅ KORT SIKT (1-5 ÅR) 

Förväntas en förbättrad leverans till kund och samhälle bidra till 
förbättringar avseende tid, kostnad och kvalitet genom:
• Förbättrad kunddialog –”lätt att göra rätt”
• Ökad andel korrekta och kompletta ansökningar
• Obrutet digitalt informationsflöde från ansökan till handläggning
• Ökad transparens för kunden 
• Ökad förutsägbarhet för kunden
• Enhetliga processer och arbetssätt



DIGITALISERINGENS EFFEKTER PÅ LÄNGRE SIKT (MER ÄN 10 ÅR) 

Förväntas tillgången på digital information möjliggöra 
• automatiserad beredning och arkivering. 



UTMANINGAR
Utmaningar som har identifierats som kritiska framgångsfaktorer på 
vägen mot en digital fastighetsbildningsprocess är 
• den juridiska utvecklingen som är omfattande och tidskrävande 
• behovet av underlag med god och känd kvalitet, vilket bland annat 

omfattar registerkartan
Och 
• Tekniken är i sammanhanget inte den mest begränsande faktorn



Nationell geodataplattform

https://youtu.be/Pi3I7DWT9lE



Föreskrifterna om detaljplan och 
planbeskrivning ska tillämpas

Kommunerna blir 
informationsansvariga för 
detaljplaner enligt inspire-

förordningen

1 jan 2022

Lantmäteriet får mandat att 
agera datavärd

Q1 2021 1 aug 2021

Möjligt att ansluta
till Lantmäteriets 

plattform
med byggnadsinformationMöjligt att ansluta

till Lantmäteriets plattform
med detaljplaner

TIDPLAN





• Delrapport 31/1 2021 – med framåtblick

• Funktionalitet på plats och acceptanstester genomförs

• Producenter och konsumenter har möjlighet att ansluta sig från 11 
januari 2021 

• 2021 är ett testår – fortsatt utveckling

• Vi planerar för två releaser av uppdateringar.

• Endast öppna (avgiftsfria) data hanteras i plattformen

• Web-tjänst för åtkomst av digitala detaljplaner under 2021

NATIONELL GEODATAPLATTFORM 2021



NATIONELL GEODATAPLATTFORM 2021
• Information och support för:

• Anslutning till Nationella geodataplattformen som producent
• Anslutning till Nationella geodataplattformen som konsument
• Handledning inför anslutning

• Ersättning till kommuner vid anslutning och leverans till nationella 
geodataplattformen

• Inledningsvis 2021 kommer inte kommuner med tjänster i egen regi kunna 
ansluta till plattformen

• Arbete kommer startas upp med att besluta kommande datamängder och 
påbörja arbete med dessa

• Arkivering





Digitala detaljplaner som stöd för förrättningslantmätaren

https://www.youtube.com/watch?v=5rPbFGWrbL8



3. VAR UPPSTÅR NYTTAN FÖR KONSUMENTEN NÄR DETALJPLANER KAN 
TILLGÄNGLIGGÖRAS GENOM DEN NATIONELLA GEODATAPLATTFORMEN?

1. i fastighetsbildning - lantmäterimyndigheten skördar data
2. i kommunens PBL/MB-beslut - kommunen skördar data
3. i överprövning av PBL/MB-beslut – Lst eller MMD skördar data
4. fastighetsägaren eller exploatören använder data som underlag för sin ansökan – kunden 

skördar data
5. i kommande automatiserade beslut – AI-tjänster skördar data
6. något annat





• rekommendationer för arbetet med 
grundkartor till detaljplan

• redovisar krav enligt lag och förordning

• ger information om standarder för 
utformning av digitala grundkartor

• vänder sig till både beställare och 
utförare i detaljplaneprocessen
• men även till andra aktörer inom 

plan- och byggprocessen

• är en del av Lantmäteriets handböcker i 
mät- och kartfrågor (HMK)



GRUNDKARTAN
• underlag som redovisar topografi och fastighetsförhållanden över 

planområdet och dess närmaste omgivning
• avser en daterad lägesbild med ett innehåll anpassat för planeärendet
• ska normalt vara komplett, kontrollerad och uppdaterad vid samråd 

och ska vara det allra senast vid granskning
• används som bakgrundsinformation i detaljplanens plankarta
• arkiveras som allmän handling i ärendet, dvs i en fryst daterad version 

som användes vid detaljplanens antagande



DEN DIGITALA GRUNDKARTAN
• är i vektorformat och har attribut med värdemängder för ingående 

objekt så att informationen kan överföras digitalt och tolkas 
maskinellt

• bör följa nationella specifikationer när sådana finns
• kan sparas av kommunen själv eller i Lantmäteriets datavärdskap för 

att tillgängliggöras i nationella geodataplattformen genom digital 
överföring tillsammans med detaljplanen





4.  VAR FINNS BEHOV AV FORTSATT STÖD?

1. Fler konkreta vägledningar – särskilt kring digitalisering av befintliga detaljplaner och om 
anslutning till plattformen 

2. Mer stöd för att informera och involvera ledning och politiker 
3. Fler nationella lösningar och standarder 
4. Fortsatt satsning på kompetensutveckling 
5. Statlig och kommunal skattefinansiering och resurser
6. Något annat



NATIONELL GEODATASTRATEGI 2021-2025
Den nationella geodatastrategin utgår från fyra viktiga 
samhällsutmaningar där geodata och aktörerna på geodataområdet kan 
bidra till ett hållbart samhälle.
De fyra övergripande målen för aktörer inom geodataområdet är att 
Geodata är
• Öppna
• Användbara
• Tillgängliga
• Samverkan är utvecklad



GEODATA ÄR ÖPPNA
I ett datadrivet samhälle är tillgången till öppna data en grundläggande 
förutsättning. 
De finansieringsmodeller som gäller för offentliga geodata utgör ett 
hinder, eftersom de till stor del bygger på avgifter från användarna i 
stället för skattemedel. 
Statliga och kommunala geodataproducenter behöver 
finansieringsmodeller som möjliggör att grundläggande geodata
tillhandahålls som öppna data.
Ett övergripande mål är därför att geodata ska vara öppna och fria för 
användning.



GEODATA ÄR ANVÄNDBARA
Det räcker inte med att geodata är öppna och fria att använda – för att 
medborgare, företag och myndigheter ska ha nytta av dem krävs att de 
är användbara. 
Med totalt 290 kommuner och en mängd statliga myndigheter som 
producenter är standardisering, harmonisering och kombinerbarhet 
viktigt för att geodata ska kunna tillhandahållas i de former som 
användarna efterfrågar.
Ett övergripande mål är därför att geodata ska vara användbara.



GEODATA ÄR TILLGÄNGLIGA
Data förväntas vara tillgängliga dygnets alla timmar. 
Det kommer att kräva helt nya arbetssätt och arbetsflöden inom 
produktion, distribution och användning av geodata. 
Professionella användare vill integrera standardiserade bastjänster med 
maskingränssnitt, så kallade API:er, i sina verksamhetssystem för att 
förenkla digitaliseringen av sina processer.
Medborgarna vill vara delaktiga och medskapande och kräver e-tjänster 
där geodata presenteras på ett användarvänligt sätt.
Ett övergripande mål är därför att geodata ska vara tillgängliga.



SAMVERKAN ÄR VÄLUTVECKLAD
En bred nationell samverkan mellan producenter, vidareförädlare och 
slutanvändare är en förutsättning för att offentliga geodata ska bli 
lättanvända och lättillgängliga 
Den nationella geodatastrategin är ett viktigt verktyg i 
samordningsarbetet och ska bidra till riktning, förståelse, delaktighet och 
kunskap bland aktörerna på området.
Ett övergripande mål är därför att samverkan är välutvecklad.
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GOD HELG OCH GOTT NYTT 2021


