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Regeringsuppdrag
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• Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att 
utveckla och införa enhetliga digitala 
processtöd och gemensamma rutiner för 
deras medverkan i samhällsplaneringen.

• Länsstyrelsen i Hallands län samordnar 
uppdraget.

STRATEGI FÖR
DIGITALISERING



En digitaliserad 
samhällsbyggnadsprocess

• Ett handläggarstöd med ett externt 
och ett internt gränssnitt

• P L A Z A / samverkan externt, 
länsstyrelse och kommuner

• PBL Handläggarstöd internt 
länsstyrelsen samt E-tjänst för 
kommunerna för registrering av 
ärenden

STRATEGI FÖR
DIGITALISERING



Lantmäteriet

➢ PSI-direktivet
➢ INSPIRE-direktivet
➢ Nationell geodatastrategi (Geodatarådet)
➢ Nationell miljödatastrategi (Miljöinformationsrådet)

Länsstyrelserna

Boverket

Enhetlig digital 
tillämpning av PBL
(redovisas aug 2020)

Planeringskatalogen
(i drift)

Samverkansplattform
för ÖP & DP
Lst → kommuner
(i drift 2022)

(PBL 
handläggarstöd,
internt Lst verkyg)
(i drift 2022)

Digitalt först – för en smartare 

samhällsbyggnadsprocess (2015-2018)
Digital ÖP-modell 
2.0
(lanserad)

Tillgängliggöra
digitala
detaljplaner 
(delrapport 
jan 2019)

Tillgängliggöra
geodata i
samhällsbyggnads-
processen 
(slutrapport april 
2019)

Säker och effektiv tillgång till grunddata
(LM, Boverket, DIGG, Skatteverket, 
Bolagsverket) (slutrapport 2018)

Kompetenssatsning digitaliseringens 
möjligheter (LM, Boverket och SKR) 
(redovisas dec 2020)

Etablera digital 
infrastruktur för 
standardiserade 
dataset i 
samhällsbyggnads-
processen. 
(Redovisas jan 
2022)

Etablera nationellt ramverk för 
grunddata inom offentlig förvaltning 
(ovan+ MSB). Redovisas mars 2020)

Testa ny teknik vid 
automatisering inom 
offentlig förvaltning.
(redovisas sept
2020)

Framtagande 
av ny geodata-
strategi 
(redovisas 
aug 2020)

Förvaltningsgemensam digital 
infrastruktur för informationsutbyte. 
(LM, Bolagsverket, Domstolsverket, 
Skatteverket, Försäkringskassan, 
DIGG, MSB mfl) (redovisas jan 2021)

Koppling till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen:

Tillgängliggörande
av värdefulla
datamängder 
(redovisas juni 2020)

Översikt uppdrag/initiativ inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Lst plattform ”Öppna 
data” (proof of
concept)

Naturvårdsverket

Smartare 
miljöinformation
(slutrapport 2019)



UTMANINGAR

• Informationen är inte tillgänglig eller svår att 
använda

• Analoga mellansteg

• Förlust av information vid överföringar

• Okunskap om helheten

Utmaningar i dag i 
samhällsbyggnadsprocessen



Informationsförluster i processen

Markanvändning

Detaljplan

Fastighetsbildning

Bygglov
Markberedning

Byggfas
Förvaltning

3D/2D 3D/2D 3D/2D

3D

3D/2D 3D/2D3D/2D

3D

3D/2D



Översiktsplaner

Tidig dialog

Detaljplaner

Plan- och bygglagen
• Hanterar byggnader och byggnadsverk. Skapar beredskap för att ge 

tillstånd, bygglov. 

Översiktsplan:

• Underlätta för efterföljande planering

Detaljplan:
• Ett genomförandeinstrument som ska vägledas av översiktsplan, vid 

bland annat ny sammanhållen bebyggelse

Länsstyrelsens ansvar:

• Samordning  av statliga myndigheter

• Utöva tillsyn genom ingripandegrunderna; riksintresse, 
miljökvalitetsnormer, strandskydd, mellankommunala frågor, hälsa 
och säkerhet

• Ge råd, stöd och vägledning, tillhandahålla planeringsunderlag m m



PLAZA/
✓ Stöd för digitaliserad samverkan

• Digitaliserad samverkan för effektivare 
planprocesser

• Pilotlän Västra Götaland – länsstyrelsen i 
samverkan med fem kommuner

• Digitalt verktyg där stat och kommun möts i syfte 
att underlätta den tidiga dialogen och samverkan

• Effektivare planprocess genom ett gemensamt, 
transparent och robust samspel mellan stat och 
kommun

• En sammanhållen plats för interaktion och 
dokumentation i planprocesserna

• Dialogen som gör skillnaden!

Översiktsplaner

Tidig dialog

Detaljplaner



PLAZA 
✓ Stöd för digitaliserad samverkan

Nuläge

• Grundkonstruktion klar

• Start nu med tester och implementering i partnerkommunerna 
Tanum, Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och Ale

Nästa steg

• Implementering i resterande 44 kommuner i Västra Götaland

• I drift nationellt från och med januari 2022

Utmaningar

• Tekniska: IAM, Lantmäteriets nationella plattform

• Kulturella: Det handlar om ett utforskande och 
förändringsledning. Något som man inte vet hur det kommer 
att funka. Det behövs en stödjande kultur så att vi vågar söka 
oss ut i nya arbetssätt

Översiktsplaner

Tidig dialog
Detaljplaner
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PLAZA/
✓ Centrala funktioner

• Process för dialog: bjud in, bemanna, ta fram 
lägesbild, identifiera knäckfrågor, 
utredningsbehov, dokumentera, kommunicera

• Diskussionsverktyg/chatt

• Spårbar logg för att enkelt ta fram historiken för en 
dialog

• Kartfunktion med möjligheter att skissa och 
kommentera i kartan

• Enkelt att ladda upp dokument och kartfiler

• Funktion för kommunsamråd

• Koppling till Länsstyrelsens Planeringskatalog  
samt Lantmäteriets nationella plattform

Översiktsplaner

Tidig dialog

Detaljplaner



PLAZA/
✓ Förväntad nytta

• Plaza bidrar till att underlätta dialogen mellan stat 
(genom länsstyrelserna) och kommun om statliga 
intressen i deras arbete att med allmänna 
intressen i ÖP och avvägningen allmänna och 
enskilda intressen i efterföljande planering

• Dialogen blir mer rättssäker, robust, transparant 
och effektiv genom att vi arbetar och utbyter 
kunskap och information i en gemensam tjänst 

Översiktsplaner

Tidig dialog

Detaljplaner



Tack för att ni lyssnat!


