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Remissvar Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och 
långtidsbevarande av digitala detaljplaner 

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

Samlad lösning skapar möjligheter för aktörer 
IQ Samhällsbyggnad ställer sig positiv till förslaget om en nationell databas där en samlad 
lösning för digitala detaljplaner väl anknyter till målet om en sammanhållen digital 
informationshantering genom hela samhällsbyggnadsprocessen. IQ Samhällsbyggnad var genom 
medverkan i regeringens samverkansprogram pådrivande i frågan som resulterade i 
föreskriften om att nya detaljplaner ska vara digitala och att detaljplaneinformationen ska 
tillgängliggöras digitalt. Det som föreslås i Boverkets rapport 2021:25 är ett fortsatt led i den 
utvecklingen och visar på en god ambition i att samla och tillgängliggöra detaljplaneinformation. 

Genom en central lösning skapas enhetlig tillgång till alla detaljplaner vilket skapar bättre 
möjlighet för aktörer i samhällsbyggnadsprocessen att nyttja informationen Det stärker regional 
utveckling då flera kommuners planer finns samlat, det är ett led i arbetet med öppna data vilket 
möjliggör nya tjänster och innovationer, och det utgör också en pusselbit i att skapa 
sammanhållen digital information genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi håller också med 
konstaterandet i rapporten att en central teknisk lösning främjar standardisering och är 
effektivare än att 290 kommuner ska utveckla lösningar. 

Ansvarsförhållanden 
Vi har dock i dialog med våra medlemmar insett att ansvarsfrågorna behöver utredas mer 
noggrant. Att flytta arkiveringsansvaret från kommunerna till en myndighet är ett avsteg från 
kommunens självstyre som inte är tillräckligt motiverat, och där konsekvenserna inte är 
tillräckligt beskrivna. Vad innebär ett sådant avsteg för andra informationsmängder i en 
förlängning?  

Sammanfattningsvis tillstyrker IQ Samhällsbyggnad att en praktisk lösning centraliseras och 
tillhandahålls av staten, men förordar att ansvarsfrågorna utreds vidare. Grundinställningen bör 
vara att ansvaret för arkiveringen fortsatt ligger hos kommunerna, och om avvikelser från detta 
föreslås, behöver juridiska och ekonomiska konsekvenser beskriva.  

 

Anita Aspegren 

VD, IQ Samhällsbyggnad 
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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 skärnings-
punkten 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.  

Då IQ Samhällsbyggnad är en organisation med bredd – med 100 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 100 aktörerna.  Läs mer om oss på www.iqs.se. 

file://iqs-ess1/Gemensamt/01.%20Basverksamhet/Omv%C3%A4rld/Remisser/www.iqs.se.
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