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Remissvar från SCB angående
- Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om
gemensamma standarder för information
i grundkartor (2017:2)
- Boverkets rapport Digitala detaljplaner –
Reglering av hur detaljplaner ska
utformas digitalt (2017:21)
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Allmänna synpunkter

Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter
som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikansvarig
myndighet och producent av officiell statistik.
Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma
standarder för information i grundkartor
SCB ser positivt på förslaget att ge Lantmäteriet föreskriftsrätt för
innehåll och standarder i grundkartan. Att data standardiseras och
utformas på ett enhetligt sätt är en förutsättning för att nationell
statistik med god kvalitet, som beskriver den fysiska planeringen, ska
kunna tas fram.
SCB delar uppfattningen att det krävs incitament för att påskynda
standardiseringsarbetet och att det därför behövs finansiering genom
särskilda medel till kommunerna och Lantmäteriet.
SCB stödjer också Lantmäteriets förslag att regeringen tillsätter en
utredning för framtagande av författningsförslag som styr
informationsförsörjning inom samhällsbyggnadsprocessen.
Boverkets rapport Digitala detaljplaner
SCB ser positivt på förslaget att utforma tekniska riktlinjer för digitala
detaljplaner. Härigenom ökar förutsättningarna att ta fram ny
statistik.
SCB:s användarråd för mark- och bebyggelsestatistik har länge
efterfrågat ny statistik över byggbar mark, utifrån hur mycket mark
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som är detaljplanelagd eller belagd med restriktioner. Statistik är
viktigt som underlag för analyser av förutsättningar och hinder för
ökat byggande. Genom den bostadsbrist som råder i flera delar av
landet har behovet av aktuell och relevant statistik inom det här
området ökat.
Hittills har förutsättningarna begränsats av att information om
innehållet i detaljplaner inte funnits tillgänglig i strukturerad digital
form. SCB stödjer därför Boverkets förslag om att en nationell
plandatabas upprättas. SCB delar också Boverkets uppfattning att
Lantmäteriet bör få ansvar för detta.
Enhetliga definitioner och gränssnitt, samt att informationen är
tillgänglig digitalt är viktiga förutsättningar för effektiv produktion
av statistik med god kvalitet. Även äldre detaljplaner bör därför
också digitaliseras med samma definitioner och gränssnitt som de
nya föreslås ha.
Beslut i detta ärende har avgjorts av vikarierande generaldirektör Helen
Stoye i närvaro av avdelningschef Marie Haldorson, samt utredare
Karin Hedeklint, föredragande.
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