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Agenda

• SIS-TS 637010:2014

• Syfte och bakgrund

• Innehåll

• Nuläge
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SIS-TS 637010:2014 
Kommuners dataleveranser efter beslut enligt PBL
(plan- och bygglagen)

Syfte och innehåll

Mycket informationsutbyte sker idag ofta via formulär som skickas till mottagaren 
som sedan ”matar” in informationen i sitt system.

Rationalisering når man om ingen människa behöver delta, om systemen kan utbyta 
information automatiskt/maskinellt.

Denna tekniska specifikation har till syfte att vara en sådan komponent i 
kommunernas uppgiftslämnande till två myndigheter, SCB och SKV, i den 
kommunala bygglovsprocessen.

Denna tekniska specifikation beskriver inte de IT-baserade tjänster som utför 
dataleveranserna.
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Regelverk

• Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 18 kap. 11§ föreskriver att kommunerna 
till Skatteverket ska lämna uppgift om arten och omfattningen av den 
byggnadsverksamhet som avses med bygglov, rivningslov, marklov, anmälan 
eller tillstånd enligt förhandsbesked enligt PBL.

• SCB föreskriver genom SCB-FS 2011:23 att kommuner har skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om ny-, till- och ombyggnad av bostäder och ny- och 
tillbyggnad av lokaler samt rivning av flerbostadshus.

• PBL (2010:900) föreskriver i 9 kap 41§ att beslut om lov eller förhandsbesked ska 
kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.

• Lagen om lägenhetsregister (2006:378) föreskriver bl.a. om skyldigheten att 
rapportera om bostadslägenheters storlek.

• Förordningen om fastighetsregister (2000:308) föreskriver att kommunerna till 
Lantmäteriet ska lämna uppgifter om byggnader och adresser, om kommunen 
har åtagit sig att föra Fastighetsregistrets Byggnads- och Adressdel. 
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Innehåll, exempel på 
dataleveranser till SCB och SKV

▪ Beslut om startbesked om ny- eller 
tillbyggnad

▪ Beslut om beviljat rivningslov

▪ Startbesked om rivning

▪ Slutbesked för ny- eller tillbyggnad

▪ Slutbesked om inredning av ytterligare 
bostad eller lokal eller om ändrad 
användning

▪

▪

▪
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Specifikationen har ambitionen att bidra till en automatiserad 
verksamhetsutveckling för kommunernas leveranser av 
information kring byggloven till Skatteverket och SCB. 

Hur har den då använts och tagits emot? 
Vad händer nu?
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Läget

• Den tekniska specifikationen har nu funnits i fyra år.

• SCB, Vallentuna kommun och Tekis (systemleverantör till 
Vallentuna kommun) har börjat titta på hur kommunens 
verksamhetssystem ska kunna hantera detta.

• Under arbetets gång har det kommit fram behov av en del 
ändringar, främst förenklingar. 
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Dags för en revidering!?

- Avstämning mot t.ex. Svensk geoprocess termer och begrepp
- Avstämning mot andra initiativ, t.ex. Digitalt Först, FårJagLov
- Avstämning med berörda myndigheter (SCB, SKV)
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TK533 - Byggnadsinformation

Utdrag ur Verksamhetsplan 2018

• Utreda behovet av en nationell standard för byggnadsinformation. Ex. verka 
för att framtagen geodataspecifikation/dataproduktspecifikation för byggnad 
inom Svensk geoprocess blir en nationell standard 

• Kommittén ska bevaka arbetet inom INSPIRE tema Byggnad 

• Kommittén ska bevaka utvecklingen inom BIM-området 

• Kommittén ska se över och uppdatera gällande Teknisk 
specifikation SIS-TS 637010:2014 

• Ta hand om förbättringsförslag och frågor kring den tekniska specifikationen 
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Ulrika Roos

SIS TK533 Byggnadsinformation

ulrika.roos@lm.se

Tack

mailto:ulrika.roos@lm.se

