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Svar på remiss – Förslag till HMK (Handbok i 
mät- och kartfrågor) – Digital grundkarta  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Lantmäteriet som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Intresset för en digital (smartare) samhällsbyggnadsprocess som stöd för bland annat ett 

ökat bostadsbyggande är stort. Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett 

förutsättningarna för tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen. Att 

tillgängliggöra digitala detaljplaner, och grundkartor som tillhör dessa, nationellt är ett 

första steg i ett omfattande långsiktigt arbete med att digitalisera 

samhällsbyggnadsprocessen.  

 

Lantmäteriet har lämnat förslag på handledningen för digital grundkarta, HMK - Digital 

grundkarta. Handledningen innehåller metoder för framtagande och rekommendationer 

om standarder för utformning av digital grundkarta för detaljplanearbete, så att 

uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Enligt förslaget ska 

bestämmelserna i 2 kap. 5 b §§ PBF tillämpas första gången på grundkartor som har 

påbörjats efter den 31 december 2021. Handledningen vänder sig i första hand till 

planhandläggare och utförare av grundkartearbete men även till andra aktörer inom plan- 

och byggprocessen.  

 

I handledning för grundkarta görs hänvisningar till specifikationer för digital grundkarta 

som ska tas fram i ett senare skede. De fullständiga konsekvenserna av förslaget går 

därmed inte att bedöma i dagsläget. Vidare framgår det inte vilken status en handledning 

för grundkarta kommer att ha och om den eventuellt kommer att övergå till föreskrifter.  

 

Förslaget är kostnadsdrivande för kommuner och tiden för att införa förslaget är alltför 

kort. Kontoret tycker dock att det är bra att en handledning för digital grundkarta tas fram 

som frivilligt tillämpas tills samtliga förutsättningarna finns på plats.  

 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-28 

Byggnadsnämnden 2020-05-26 

Diarienummer 0442/20 

 

Handläggare 

Anela Mahmutovic 

Telefon: 031-368 15 24 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  
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Stadsbyggnadskontoret har i tidigare remissvar, på Lantmäteriets delrapport för nationellt 

tillgängliggörande av digitala detaljplaner och på Boverkets föreskrifter för detaljplaner, 

framfört att man ser en risk med att kommunerna får mycket dubbelarbete med att 

uppfylla informationsansvaret med de förutsättningar som finns, särskilt då frågan kring 

bevarande av allmän handling inte är löst för digital information.  

 

Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till att Lantmäteriet tar fram förslag på 

handledning under förutsättning att de kommentarer som följer av detta remissvar beaktas 

och att Lantmäteriet inte utnyttjar föreskriftsrätten i detta skede. Vidare tycker 

stadsbyggnadskontoret att de ekonomiska konsekvenserna bör förtydligas och tidplanen 

för handledning för digital grundkarta och för de eventuellt kommande föreskrifterna och 

specifikationerna ska presenteras och remitteras innan kontoret kan bedöma de 

fullständiga konsekvenserna av förslaget.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De faktiska kostnaderna kan inte uppskattas förrän regelverket som styr 

tillgängliggörandet och digital behandling av grundkarta finns på plats. I handledning för 

grundkarta görs hänvisningar till specifikationer för grundkarta och föreskrifter som 

eventuellt ska tas fram i ett senare skede. De fullständiga konsekvenserna av förslaget går 

därmed inte att bedöma i dagsläget.  

 

I tidigare remisser och rapporter från Boverket1 och Lantmäteriet2 har det framgått att 

kommunerna åläggs ett utökat offentlig åtagande för informationsförsörjning för digitala 

detaljplaner och grundkartor i en nationell infrastruktur där kommunerna är 

informationsansvariga. Detta kommer innebära utökade kostnader för kommunerna i och 

med implementeringen av nya arbetssätt, system och eventuella anslutningsavgifter till 

den nationella plattformen som Lantmäteriet avser tillhandahålla för tillgängliggörande av 

digitala detaljplaner och grundkartor.  

 

Kravet om bevarande av myndighetshandling är inte heller omhändertaget vad gäller 

digital information och nuvarande lagstiftning medför dubbelarbete för kommunerna som 

både ska ta fram arkivbeständigt beslutsmaterial och kunna överföra 

den beslutade informationen digitalt. Detta kommer innebära ökade kostnader som 

kommunerna behöver få kompensation för.  

 

 
1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan, Konsekvensutredning BFS 

20XX:XX. Boverkets Dnr 3.2.1 6352/2018 

 
2 NATIONELLT TILLGÄNGLIGÖRANDE AV DIGITALA DETALJPLANER – Del 

rapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, 2019-02-31, LM 

Dnr 519-2018/2889 

NATIONELLT TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV GEODATA I 

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN - Slutrapport i uppdraget att verka för en 

smartare samhällsbyggnadsprocess, LM Slutrapport Dnr 519–2018/2889 
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När och om specifikationer och föreskrifter för digitala grundkartor och detaljplaner finns 

på plats kommer förändringar av stadsbyggnadskontorets verksamhetsprocesser att vara 

nödvändiga för att skapa, tillgängliggöra och bevara dessa. Då kommunerna åläggs ett 

utökat offentligt åtagande bör den kommunala finansieringsprincipen tillämpas för de 

ökade kostnaderna. 

 

I bland annat Lantmäterirapport 2018:1, slutrapport för  

DIGITALT FÖRST – För en smartare samhällsbyggnadsprocess och i SOU 2019:68,   

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat framhåller Lantmäteriet att 

det inte alltid är samma offentliga organisation som investerar i digitaliseringen som 

sedan kommer ta del av dess effekter. I Stadsbyggnadskontorets digitaliseringsprojekt för 

detaljplaner har det visat sig innebära högre kostnader vid framställandet av 

detaljplanerna digitalt vilket även bör vara överförbart på digitala grundkartor och därmed 

bedömer Stadsbyggnadskontoret att de ekonomiska nyttorna av detta förslag främst 

kommer upplevas i andra verksamheter än den egna.   

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Har i detta skede inte bedömts vara aktuellt.   

Bilagor 
1. Svarsfil till remiss HMK – Digital grundkarta  

2. Remiss HMK - Digitalgrundkarta 

3. Sändlista till remiss HMK – Digital grundkarta  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden ska yttra sig till Lantmäteriet angående remissförslaget om HMK – 

Digital grundkarta senast den 29 april 2020 men har fått förlängd remisstid till den 27 maj 

2020 för att hinna nämndbehandla och expediera remissvaret.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Regeringen beslutade 2016 om en satsning på digitalisering inom ett antal prioriterade 

utvecklingsområden i offentlig sektor. Inom ramen för satsningen gav regeringen 

Lantmäteriet i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för den digitala 

samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet konstaterade i sin slutrapport3 över 

regeringsuppdraget att det finns behov av en nationell samordning av tillgång till 

grundläggande information i samhällsbyggnadsprocessen. Ett av förslagen i slutrapporten 

var att regeringen skulle uppdra åt Lantmäteriet att ta fram en lösning för ett nationellt 

tillgängliggörande av detaljplaner och grundkarta.  

 

Kontoret har tidigare svarat på remisser från Boverket om föreskrifter för digitala 

detaljplaner och nu har Lantmäteriet lämnat förslag på handledningen för digital 

grundkarta, HMK - Digital grundkarta. Lantmäteriet får, efter att ha gett Boverket tillfälle 

att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor 

enligt 5 kap. 8 § PBL och undantag från kravet i 2 kap. 5 b § PBF men avser i nuläget att 

inte nyttja föreskriftsrätten utan väljer att publicera en handledning för digitala 

grundkartan (denna remiss). Handledningen innehåller metoder för framtagande och 

rekommendationer om standarder för utformning av digital grundkarta för 

detaljplanearbete, så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. 

Enligt förslaget ska bestämmelserna i 2 kap. 5 b §§ PBF tillämpas första gången på 

grundkartor som har påbörjats efter den 31 december 2021.  

 

Vidare rekommenderar Lantmäteriet att kommunerna succesivt bör anpassa utformningen 

av digitala grundkartan till denna handledning, informationsarkitekturramverket som ska 

tas fram inom smartare samhällsbyggnadsprocess och till kommande 

informationsmodeller i de nationella specifikationerna i takt med att de tas fram och 

publiceras inom smartare samhällsbyggnadsprocess. 

 

Handledningen vänder sig i första hand till planhandläggare och utförare av 

grundkartearbete men även till andra aktörer inom plan- och byggprocessen. 

 

Remissen 

Lantmäteriet har tagit fram en handledning för digital grundkarta. Handledningen har den 

8 april 2020 remitterats till bland annat Göteborgs stad. Svar på remissen ska vara 

Lantmäteriet tillhanda senast den 27 maj 2020.  

 
3 NATIONELLT TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV GEODATA I 

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN - Slutrapport i uppdraget att verka för en 

smartare samhällsbyggnadsprocess, Lantmäteriets Dnr 519–2018/2889 
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Byggnadsnämnden har av stadsledningskontoret ombetts att yttra sig över remissen.  

 

Remissvaret har beretts inom stadsbyggnadskontorets planavdelning i samråd med 

geodataavdelningen, lantmäteriavdelningen, byggavdelningen, juridiska enheten och 

enheten för ärendeprocess/arkivering. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret ser handledning för grundkarta som ett bra första steg för en 

nationell standard för digitalt tillgängliggörande och ett standardiserat utbytesformat av 

grundkartan. Stadsbyggnadskontoret ställer sig överlag positiva till den vägledning som 

handledningen ger till framförallt kommuner som skapar grundkartor mindre frekvent. 

Stadsbyggnadskontoret anser också att det är rätt väg att gå att inte utnyttja 

förskrivningsrätten i detta skede. Tidplanen är dock kort och det går inte att fullt ut 

bedöma konsekvenserna av förslaget innan de nationella specifikationerna som nämns i 

handledningen samt eventuellt kommande föreskrifter har redovisats och remitterats. 

 

Grundkartans innehåll 

Handledning för grundkarta medger flexibla lösningar för kommuner att kunna anpassa 

grundkartan efter den specifika detaljplan som den ligger till grund för. Dock kan en 

sådan flexibilitet öppna upp för olika tolkningar och kommuninterna lösningar som kan 

komma att motverka nationellt lika grundkartor. Handledningen förtydligar även 

planhandläggarens ansvar som beställare av grundkartan vilket är positivt.  

 

Handledningen redogör för exempel på annat planeringsunderlag som inte ingår i digital 

grundkarta, men som används i detaljplanearbete, exempelvis strandskydd och 

fornlämningar. Handledningen menar att dessa informationsmängder ibland redovisas på 

plankartan vilket inte stämmer för Göteborgs kommuns plankartor. Inte heller i Boverkets 

föreskrifter om digitala detaljplaner finns lösningar för hur denna information ska anges 

digitalt, tillgängliggöras och bevaras. Det är viktigt att dessa informationsmängder kan 

anges och redovisas tillsammans med digital plankarta och grundkarta under planarbetets 

gång samt kan frysas som en lägesbild över förutsättningarna på platsen vid tidpunkten 

som planförslaget togs fram för att underlätta framtida förståelse för detaljplanen. Om 

dessa informationsmängder inte ska vara en del av digital grundkarta måste denna 

funktion säkerställas på annat sätt. Skapas inte en sådan lösning kan ett informationsglapp 

mellan beslutshandling och digital grundkarta uppstå.  

 

 

Metoder för skapandet och nyttjandet av grundkarta 

Utöver vilken information en digital grundkarta ska innehålla redogör även 

handledningen för metoder som kommuner rekommenderas tillämpa för att uppnå en god 

kvalitét och en ”lägsta nivå” på en digital grundkarta, antingen genomfört av kommunen 

själva eller via konsulttjänst. Kontoret ser det inte nödvändigt att reglera hur en digital 

grundkarta ska upprättas men ser ett värde i att ta fram exempel på metoder för 

beställning av en digital grundkarta som vägledning för kommuner som gör detta mindre 

frekvent.  Om handledningen i ett senare skede ska omarbetas till föreskrifter ser 

stadsbyggnadskontoret att metoder för framställande och vidare användning av 

grundkartan inte ska ingå i föreskrifterna. Föreskrifter ska kunna fungera över tid och inte 

behöva uppdateras för att anpassas till framtida arbetssätt som vi idag inte kan förutspå.  
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Vid framtida tillgängliggörande av digital grundkarta är det viktigt att det tydligt framgår 

att grundkartan är en fryst bild av planområdet vid dennas senaste uppdatering före 

antagande. Det måste tydligt framgå att grundkartan är till för förståelsen av det 

planförslag som den tillhör och att den inte ersätter andra kartprodukter som visar aktuell 

information om förutsättningar på platsen. 

 

Avseende hur man använder och sparar den uppdaterade informationen i primär-

/baskartan är det onödig handledning som hanteras bättre i den enskilda kommunens 

rutiner och den enskilda planhandläggarens arbetssätt.   

 
Redovisning av grundkartan 

Kontoret ställer sig positiva till att handledningens utgångspunkt är att en digital 

grundkarta avser en digital informationsmängd och inte ett standardiserat utseende. Detta 
öppnar upp möjligheter för utveckling av framtida lösningar för visualisering av 

grundkartan som är tydligare än vad dagens standarder medger.  
 

Bevarande av myndighetsbeslut  

I handledning för grundkarta redogörs att grundkartan dels ska arkiveras som en allmän 

handling i detaljplaneärendet, dels ska uppgifterna i dem kunna tillgängliggöras och 

behandlas digitalt.  

 
Bevarande av myndighetsbeslut ska inte innebära dubbelarbete. Kommunernas uppdrag 

att skapa detaljplaner med tillhörande grundkarta är lokala föreskrifter mot enskilda 

personer och kommunerna är skyldiga att bevara informationen från varje beslutspunkt i 
planprocessen, samt att vid framtagandet se till att detta är möjligt. Då det i dagsläget inte 

går att fullfölja uppdraget digitalt innebär handledningen och de eventuellt kommande 

föreskrifterna en utökning av grunduppdraget. Kommunerna blir därför tvungna att ta 

fram två produkter där den ena uppfyller grunduppdraget och den andra uppfyller det 
utökade uppdraget. Kontoret ställer sig positiva till att handledningen förblir en 

handledning och inte bindande föreskrifter tills att arkiveringsfrågan för digitala 

detaljplaner och grundkartor är löst.  
 

Stadsbyggnadskontoret anser att denna handelning även ska remitteras till Riksarkivet 

och vidare att staten ska ta ansvaret för att arkiveringsfrågan för digitala handlingar 
omhändertas.  
 

Tidplan  

Tidplanen för handledning för grundkarta är otydlig, utan ett start- och slutdatum för när 

den ska gälla och börja tillämpas och när Lantmäteriet bedömer att eventuellt kommande 
föreskrifter och specifikationer ska finnas på plats. Det framgår inte heller om 

specifikationer och eventuella kommande föreskrifter kommer att ersätta handledning för 

grundkarta eller om handlingarna kommer att tillämpas parallellt. Det är också otydligt 
vad som menas med att Lantmäteriet kan medge undantag från föreskrifterna enligt 10 

kap PBF och kan tolkas som att eventuella föreskrifter inte finns klara till januari 2022. 

 

Vidare anser stadsbyggnadskontoret att tidsperspektivet är för kort för att ta fram 
kompletterande specifikationer till handledningen och fungerande system för att hantera 

och tillgängliggöra den digitala informationen. Specifikationer för grundkarta och 

detaljplan samt Boverkets föreskrifter för digitala detaljplaner bör finnas tillgängliga i 
programvaror/system som är testade att klara de metoder och den datamängd som krävs 

för att skapa digitala grundkartor och detaljplaner samt bevarande av dessa. Detta för att 

säkerställa att handledning, eventuella föreskrifter och specifikationer kan följas och 

tillämpas från den dag de börjat att gälla. Kontoret önskar en mer realistisk tidplan för 
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implementering av digital hantering av grundkarta. Stadsbyggnadskontoret efterfrågar 

även en tydlig synkning mellan tidplan för Lantmäteriets specifikationer och eventuellt 

kommande föreskrifter för digital grundkarta och Boverkets föreskriver om digital 
detaljplan. 

 

Kontoret ser positivt på att Lantmäteriet samverkar om handledning för grundkarta men 
anser att förslaget borde remitterats i tidigare skede i processen utöver de 

kommundialoger som har hållits för att involvera fler kommuner och andra instanser som 

berörs av förslaget.  
 

 

Status för en handledning 

Handledning för grundkarta innehåller, enligt Lantmäteriet, krav på hur grundkartor ska 

skapas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. 

Stadsbyggnadskontoret anser att en sådan handledning redogör för hur detta frivilligt kan 
åstadkommas av kommunerna utan att vara tvingande krav.  

 

Stadsbyggnadskontoret ställer sig frågande till om en handledning för grundkarta, istället 
för bindande förskrifter, är ett sätt att frångå den kommunala finansieringsprincipen. 

Genom en handledning kan kommuner frivilligt anpassa sina arbetssätt innan de 

eventuella föreskrifterna finns på palts, och därmed själva stå för de ökade kostnaderna 

som det innebär.  
 

Övriga kommentarer 

• Kontoret ställer sig positiva till att information i grundkartan ska finnas 

tillgänglig i 3D men det kommer ställa högre krav på systemen som ska hantera 

och arkivera detta.  
 

• Lösning för informationssäkerhetsklassning på objekt i grundkartan ska tas 

hänsyn till i handledningen och eventuellt kommande föreskrifter och 

specifikationer. 

 

• Stadsbyggnadskontoret redovisar detaljerade synpunkter på förslaget till 
handledning för digital grundkarta i Bilaga 1. 

 

 

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm  

 

Avdelningschef 

 


