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Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om 
gemensamma standarder för information i 
grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport 

Digitala detaljplaner – Reglering av hur 
detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer i 

Lantmäteriets och Boverkets förslag om digitalisering av både grundkartor och 

detaljplaner. Detta är i linje med samhällets utveckling och är den inriktning 

som MSB själv driver och stödjer. 

 

MSB instämmer i förslaget att grundkartans information ska kunna regleras av 

Lantmäteriet eftersom informationen kan användas i många andra 

sammanhang utöver beslut enligt plan- och bygglagen (PBL). Lantmäteriet bör 

vara den myndighet som har bäst överblick över olika användningsområden 

och därmed behoven av obligatorisk information. MSB erinrar om behovet av 

sömlös digital information. Med detta avses att information samordnas över 

administrativa gränser såsom kommungränser eller områden för detaljplaner. 

Kravet på att det ska finnas digitalt tillgänglig och uppdaterad information för 

hela kommunen framgår inte tydligt i någon av rapporterna från Boverket eller 

Lantmäteriet.  

 

MSB erinrar dock att intresset av ökad detaljeringsgrad och ökad tillgänglighet 

för geografisk information måste vägas mot de säkerhets- och 

sekretessaspekter som tillgängligheten aktualiserar.  

 

För att en digital samhällsplaneringsprocess ska vara möjlig krävs enligt 

Boverket en författningsreglering som innebär att statliga myndigheter ska 

lämna planeringsunderlag i digital strukturerad och enhetlig form. MSB 

föreslår istället att statligt planeringsunderlag ska så långt som möjligt följa 

lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation eller i övrigt samordnas på 

lämpligt sätt. 
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MSB erinrar om att förslaget om digitalisering av detaljplaner bör följas av krav 

på att de även ska tillgängliggöras digitalt. En digitalisering utan 

tillgängliggörande av informationen digitalt når inte avsett syfte som bland 

annat är att underlätta efterföljande beslutsprocesser. 

MSB vill också uppmärksamma behovet av att kontinuerligt uppdatera 

höjddata kopplat till grundkartan. Rätt höjddata är viktigt i många analyser, 

bland annat kopplat till översvämningsrisker från såväl vattendrag som sjöar, 

hav och skyfall. Lokala skyddsåtgärder som är relativt små bör innebära 

uppdatering av höjddata och grundkartans höjdsättning. Rätt höjddata är 

också viktigt för exempelvis spridningsberäkningar i luft och mark. 

 

 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har chefsjurist Key Hedström beslutat. Anna Höglund har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf. avdelningschefen 

Camilla Asp och enhetschefen Patrik Perbeck deltagit. 
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