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AGENDA

• Lantmäteriets regeringsuppdrag
• Nationell geodataplattform och Smartare samhällsbyggnad – status och tidplan

• Kompetenssatsningen

• HMK grundkarta

• Kort uppföljning av status avtal
• DRK-avtal

• Geodatasamverkan

• KUF-projektet

• ABT-avtal



MEN FÖRST EN LITEN OMVÄRLDSUTBLICK…











REGERINGSUPPDRAGET



• 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 – SLUTREDOVISAS 1/12





FRÅGA

• Vilka fortsatta behov av kompetenssatsningar finns inom era 
kommuner? 
• Kring vad?

• Hur?

• Målgrupp?



UPPDRAGET

En nationell digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardierade
dataset syftar till att

• skapa nationellt standardiserade informationsmängder

• tillgängliggöra dessa i säkra och effektiva system. 

Denna information kan sedan kunna användas i nationella verktyg för att 
skapa mer underbyggda beslut och mer effektiv handläggning av ärenden 
inom samhällsbyggnad.



VEM GÖR VAD?



VEM GÖR VAD?



VEM GÖR VAD?



VEM GÖR VAD?



VEM GÖR VAD?





Föreskrifterna om detaljplan och 

planbeskrivning ska tillämpas

Kommunerna blir 

informationsansvariga för 

detaljplaner enligt inspire-

förordningen

1 jan 2022

Lantmäteriet får mandat att 

agera datavärd

1 jan 2021 1 aug 2021

Möjligt att ansluta

till Lantmäteriets 

plattform

med byggnadsinformationMöjligt att ansluta

till Lantmäteriets plattform

med detaljplaner

TIDPLAN

Hur ser planen för din kommun ut ?





KLM – 6 kommuner

KFF – 10 kommuner

Stockholms län 2020/11

KLM – och KFF-kommuner



NDRK – 6 kommuner

DRK – 16 kommuner

Stockholms län 2020/11

DRK-avtalskommuner



19 - kommuner

Stockholms län 2020/11

Geodatasamverkan



? - kommuner

Stockholms län 2020/11

KUF-avtal



ABT-AVTAL

• gällande avtal för leveranser via Tätortskartan Stockholms län upphör 
vid årsskiftet avseende T-delen (övrig topografi)

• tecknade avtal med respektive kommun gäller fortsatt, dvs inga nya 
avtal behöver tecknas

men

• respektive kommun kommer fortsättningsvis att leverera T-delen till 
Lantmäteriet

• Informationsmöte hålls 20 november – Stockholms stad koordinerar


