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Näringsdepartmentet 

Remiss: 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) 
 

IQ Samhällsbyggnad har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Vi tackar för 
möjligheten och lämnar härmed följande synpunkter. 

Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i 
grundkartor (2017:2) 
IQ Samhällsbyggnad tillstyrker förslagen i Lantmäteriets rapport. 

Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas 
digitalt (2017:21) 
IQ Samhällsbyggnad tillstyrker förslagen i Boverkets rapport. 

Generella synpunkter 
IQ Samhällsbyggnad ser positivt på förslagen i de två rapporterna som syftar till att tydliggöra 
ansvaret för föreskrifter och regleringar inom området. På så sätt kan enhetliga och 
gemensamma definitioner, standarder och gränssnitt utvecklas. En gemensam och tydlig grund 
främjar innovation och utveckling i syfte att utveckla samhällsbyggnadsprocessen.  

Vi ser med glädje att flera av förslagen som föreslås har sin grund i rapporten Digitalisering av 
planprocessen1 från regeringens samverkansprogram Smarta Städer, där representanter från 
såväl IQ Samhällsbyggnad som det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment 
finns representerade. 
Vi vill dock poängtera vikten av att se den digitala planprocessen i ett större perspektiv, som en 
del i hela samhällsbyggnadsprocessen. För att nå målet med en digital samhällsbyggnadsprocess 
där alla involverade aktörer har tillgång till relevant digital information krävs ett obrutet 
standardiserat informationsflöde. Därför är det viktigt att ta i beaktande i det fortsatta arbetet 
att samhällsbyggnadsprocessen även omfattar den fortsatta hanteringen av information av 

                                                             
1 Digitalisering av planprocessen. http://www.iqs.se/program-och-projekt/smarta-staeder/rapport-om-digitalisering-av-
planprocessen/ 
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aktörer som byggherrar, projektörer, bygg- och installationsentreprenörer, byggmaterial-
leverantörer och förvaltare av fastigheter och infrastruktur, där informationen ska fortsätta 
användas i strukturerad form. Kopplingen till de standarder som är relaterade till BIM blir här 
centrala för det obrutna informationsflödet. IQ Samhällsbyggnad trycker på vikten av att detta 
hanteras både i de föreliggande förslagen om myndigheternas föreskrifter, och i de föreslagna 
fortsatta utredningarna. 

 

 

Eva Schelin 

VD IQ Samhällsbyggnad 

 

Om IQ Samhällsbyggnad 
IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i 
samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar 
forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i 
skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Tillsammans skapar vi i 
IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom 
samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande 
samhället: 

• Påverka och initiera forskning och innovation 
• Samla och mobilisera sektorn 
• Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt 
• Främja nyttiggörande  

Då IQ Samhällsbyggnad är en organisation med bredd – med drygt 110 medlemmar från hela 
samhällsbyggnadssektorn – för vi hela sektorns talan när det gäller FoI-frågor. Förankringen 
inom branschorganisationerna är därtill mycket god, och med tanke på den mängd aktörer som 
dessa organisationer i sin tur företräder, kan IQ Samhällsbyggnad indirekt sägas företräda långt 
fler medlemmar än de 110 aktörerna. Läs mer om oss på www.iqs.se. 
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