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Boverkets rapport Digitala detaljplaner (2017:21)
och Lantmäteriets rapport Digitalt först (2017:2)
I detta remissvar tillstyrker Statskontoret Boverkets förslag om reglering av
den tekniska utformningen av nya detaljplaner. Statskontoret tillstyrker även
Lantmäteriets förslag om att det ska regleras vilken standard som ska gälla
för informationen i en grundkarta för detaljplanen. Vi anser dock att
Boverket har underskattat tiden det tar för att införa en digital planprocess i
samtliga kommuner. Vi anser också att statens kostnader för att genomföra
förslagen måste utredas vidare.
Statskontoret tillstyrker Boverkets förslag om att det bör upprättas en
nationell plandatabas. Vi har heller inget att erinra mot de förslag på mer
detaljerade åtgärder som både Boverket och Lantmäteriet redovisar i sina
respektive rapporter. Statskontoret har dock inte möjlighet att bedöma hur
ändamålsenlig varje enskild åtgärd är.
Vi svarar på remissen framför allt utifrån våra resultat i rapporten Från
analog till digital. Insatser för att främja en digital planprocess (2014:13).
I det följande redovisar vi bakgrunden till våra ställningstaganden samt vad
som i övrigt är viktigt att beakta i anslutning till myndigheternas förslag.

Det behövs reglering på området
Vi tillstyrker både Lantmäteriets och Boverkets bedömning om att det krävs
föreskrifter för att dels reglera vilken standard som ska gälla för
informationen i en grundkarta för detaljplanen, dels reglera den tekniska
utformningen av nya detaljplaner. I Statskontorets rapport Från analog till
digital. Insatser för att främja en digital planprocess konstaterar vi att en
digital planprocess ställer krav på att enhetliga definitioner och gränssnitt
utvecklas och används. Det är också nödvändigt att
detaljplaneinformationen är digital och enhetlig för att andra delar av
samhällsbyggnadsprocessen ska kunna digitaliseras.

En nationell plandatabas bör upprättas
Statskontoret tillstyrker Boverkets förslag om en nationell plandatabas. I
Statskontorets rapport föreslog vi att regeringen kan ta initiativ till att
etablera en nationell databas för detaljplanebestämmelser. Vi tog dock inte
ställning till vem som ska vara huvudman utan skrev att frågan bör utredas
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vidare. Att Lantmäteriet blir huvudman för en plandatabas är rimligt med
tanke på deras uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för den digitala
samhällsbyggnadsprocessen.

Boverket underskattar tiden det tar att införa en digital
planprocess och statens kostnader behöver utredas vidare
Vi delar Boverkets och Lantmäteriets bedömning att det krävs incitament
för att påskynda standardiseringsarbetet. Ingen av rapporterna specificerar
dock storleken på det statliga stöd som krävs, vilket gör att det saknas en
helhetsbild över statens kostnader. Detta behöver alltså utredas vidare.
Statskontoret anser också att tidsramen för att införa en digital planprocess
underskattas i Boverkets rapport. I arbetet med Statskontorets rapport Från
analog till digital. Insatser för att främja en digital planprocess intervjuade
vi 30 kommuner. Under intervjuerna framkom att de är olika långt komna i
sin digitala mognad både inom kommunen i allmänhet och inom den
funktion som arbetar med planfrågor. Dessutom arbetar kommunerna i olika
stor utsträckning med planfrågor. Det kan variera från en relativt stor grupp
personer till en konsult som anlitas en kortare tid varje månad. Samtidigt
råder det brist på planerarkompetens då det pågår en generationsväxling i
den aktuella yrkeskategorin. Sammantaget bedömer vi därför att den tidsram
som Boverket presenterar är för optimistisk.

Det behövs ytterligare insatser
Både Boverket och Lantmäteriet listar en rad relevanta frågor som behöver
övervägas framgent för att möjliggöra en digital planprocess. Det handlar
om till exempel ytterligare behov av utredningar, utbildningar,
handläggningsstöd, upphandlingsunderlag, krav på statliga myndigheters
planunderlag och krav på befintliga detaljplaner. Statskontoret har inget att
erinra mot förslagen men vi kan inte ta ställning till ändamålsenligheten i
varje enskild åtgärd.

Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Erik Nyberg och utredare Åsa von Sydow, föredragande,
var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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