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Yttrande angående Nationellt tillgängliggö-
rande av digitala detaljplaner-delrapport i 
uppdraget att verka för en smartare sam-
hällsbyggnadsprocess 

Sammanfattning 

Energimyndigheten tillstyrker förslaget angående nationellt tillgängliggö-

rande av digitala detaljplaner. Energimyndigheten anser även att det på 

sikt kan finnas en fördel om samtliga kommunala detaljplaner kan bli nat-

ionellt tillgängliga, framför allt då detta underlättar frågor kring riksintres-

sen. 

Energimyndighetens ställningstagande 

En detaljplan är ett dokument inom den kommunala fysiska planeringen 

och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande ska 

bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Plan- och 

bygglagen finns föreskrifter om bland annat detaljplaner. Kommunerna 

har ensamrätt när det gäller att reglera mark och vatten genom det s.k. 

kommunala planmonopolet.  

Sökning av information kräver idag ett omfattande manuellt arbete. Exem-

pelvis en planhandläggare, som behöver handlägga en fråga som rör flera 

kommuners områden, måste göra en manuell sökning och genomgång av 

flera kommuners planer. I en digital lösning skulle handläggaren istället 

kunna lägga in en specifik fråga som ett sökbegrepp i systemet och få allt 

visualiserat omedelbart.   

Lantmäteriet har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för ett 

nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner. Lantmäteriet föreslår 

att det ska finnas en infrastruktur för nationellt tillgängliggörande av digi-

tala detaljplaner och att denna ska utgöra en del av den nationella infra-

strukturen för geodata. Lantmäteriets förslag är att kommuner ska ha en 

skyldighet att vara informationsansvariga för detaljplaner och att dessa ska 
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finns tillgängliga digitalt. Skyldigheten gäller dock enbart detaljplaner 

som redan är digitaliserad eller ska digitaliseras.  

Specifika synpunkter 

Energimyndigheten anser att det på sikt kan finnas en fördel om samtliga 

kommunala detaljplaner kan tillgängliggöras digitalt och bli nationellt till-

gängliga. Det kan utöver att det underlättar den kommunala fysiska plane-

ringen även underlätta frågor kring riksintressen, speciellt då olika riksin-

tressen går i konflikt med varandra. För Energimyndighetens del är frågor 

rörande riksintressen särskilt viktigt när det gäller områden för exempelvis 

solenergiparker och vindbruk.  

Energimyndigheten tillstyrker därför förslaget om att nationellt tillgänglig-

görande av digitala detaljplaner.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid 

den slutliga handläggningen har därutöver deltagit stf avdelningschef Mat-

hias Normand, enhetschefen Tobias Lund samt handläggaren Peter Dä-

deby. Föredragande har varit handläggaren Peter Dädeby. 

 

 

Robert Andrén 

   Peter Dädeby 

 

 

 


