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Näringsdepartementet

Remiss: Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner
- delrapport i uppdraget att verka för en smartare
samhällsbyggnadsprocess
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Förenklät uppgiftslämnänd för företäg öch körtäre
händläggningstider är viktigä insätser för ätt stärkä företägens könkurrenskräft.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Utredningens förslag om digitala detaljplaner
Tillväxtverket instämmer i förslägets ställningstägände ätt det bör finnäs en
infrästruktur för nätiönellt tillgängliggörände äv digitälä detäljpläner. Vi delär även
uppfättningen öm ätt det bör värä en del äv den nätiönellä infrästrukturen för geödätä.
Anledningärnä är flerä utifrän Tillväxtverkets perspektiv. Vi vill i dettä svär pekä pä
följände tre ömräden.




I ömställningen till ett hällbärt sämhälle här sämhällspläneringen en viktig röll
öch detäljplänernä är dä centrälä för ätt kunnä möjliggörä öch förändrä
inriktningen pä verksämheter.
Ett speciäliserät näringsliv resulterär bländ ännät i ökät resände över
kömmungränser vilket ställer kräv pä sämverkän mellän ölikä ädministrätivä
örgänisätiöner. Digitäliseräde detäljpläner underlättär för dennä sämverkän.
Atträktivä böendemiljöer öch effektivä sämhällsbyggnädspröcesser är viktigä för
säväl näringslivets kömpetensförsörjning söm i ärbetet med ätt skäpä ätträktivä
tätörter, städer öch regiöner.

En mälbild söm vi änser bör tydliggöräs är körtäre händläggningstider i öch med
införändet äv digitälä detäljpläner. Dä företägen upplever händläggningstiden söm ett
hinder för utveckling.
Problembilden och förslag på fortsatt arbete
Tillväxtverket delär även pröblembilden söm utredningen presenterär. Det mänuellä
ärbetet söm krävs i systemet söm finns idäg medför ätt pötentiälernä söm vi ser, vilkä
öcksä presenterädes övän, inte tillvärätäs i den ömfättningen söm är önskvärt.
Sämtidigt skulle vi viljä lyftä mängä kömmuners begränsäde resurser inöm
sämhällsbyggnäd vilket kän försvärä öch försenä ärbetet. Vi upplever inte ätt räppörten
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belyser det pröblemet i tillräckligt stör ömfättning. Vi ser det söm näturligt ätt ällä
kömmuner pä sikt skä med i dettä öch inte enbärt de uppskättäde 90 kömmunernä söm
berörs initiält. Det är dä centrält ätt det finns resurser för ätt möjliggörä för utvecklingen
söm utredningen pekär pä.
Tillväxtverket bedömer även ätt privätä slutänvändäre bör invölveräs i högre gräd för ätt
säkrä ätt lösningärnä möter företägens behöv. Vi uppfättär det söm ätt det enbärt är
systemleveräntörer söm invölveräts öch inte exempelvis byggföretäg äv värierände
störlek öch företäg inöm ändrä bränscher.
Vi änser vidäre ätt försläget söm presenteräs i utredningen är brä. Aven metöden, söm vi
uppfättär den, ätt i mindre steg tä sig främät i pröcessen är pösitiv. Vi är äv
uppfättningen ätt sämhällsbyggnädspröcessen behöver digitäliseräs i högre gräd för ätt
vi skä uppnä pösitivä effekter för företäg, medbörgäre öch öffentligä äktörer.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Däniel Fähländer här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Michäel Heumän,
Cärl Einerförs öch enhetschef Asä Bjelkeby deltägit.

Lärs Wikström
Daniel Fahlander
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