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Ny Gd på Lantmäteriet

Susanne Ås Sivborg
-Tidigare Gd Patent och 

registreringsverket

Ny divisionschef
Fastighetsbildning

Tove Elvelid
- Tidigare divisionschef

Fastighetsinskrivning



Möte mellan KLM och Lantmäteriet den 26 juni

Lantmäteriet och SKL har på övergripande nivå 
kommit överens om att göra ett omtag i arbetet
med ny samverkansmodell.

• Ansvarig för resp. organisation är avdelningschef 
Gunilla Glasare och generaldirektör Susanne Ås 
Sivborg.

• Lantmäteriet har tillsatt en arbetsgrupp för att 
internt tydliggöra Lantmäteriets alla relationer 
med SKL och kommunerna.

• Kommunerna är Lantmäteriets viktigaste 
samverkanspartner och vi behöver skapa 
förutsättningar för samverkansformer och 
tydliggöra våra roller inom flera 
verksamhetsområden.

Som ett första steg har Lantmäteriets GD skickat en 
inbjudan till företrädarna för de kommunala 
lantmäterimyndigheterna, KLM, för möte 26/6.

• En öppen dialog kring behov, utmaningar och 

framtidsbilder.



Lantmäteriets pågående utvecklingsarbete

Prioriterat är projekt inom fastighetsinformation

• GI-projektet (Gemensam Informationshantering)
ny teknisk plattform för all ärendehantering inom Lantmäteriet
- Bl.a. grund för Nytt handläggningsstöd fastighetsbildning

• Migrering av Fastighetsregistrets textdel från gamla 
stordatormiljön till ny lagringsmiljö
- inkl. Pantbrevsystemet

• Nytt handläggningsstöd fastighetsbildning

• Migrering av Fastighetsregistrets geometridel (DRK)
från GDB-Alfa till ny lagringsmiljö

• Framtida tillhandahållande fastighetsinformation



Regeringens motto: ”Digitalt först”

Statsförvaltningen ska 
moderniseras genom 
digitalisering.

Målet är att 
effektivisera och 
förenkla vardagen
för privatpersoner
och företag.



Digitalt först
- för en smartare samhällsbyggnadsprocess

• Utreda juridiska, 
ekonomiska och 
organisatoriska hinder

• Redovisa goda exempel 
på digitala lösningar

• Föreslå åtgärder

• I samverkan



Vägledning till digitalisering

Digitalisera, samla och 
strukturera data

Digitalisera 
arbetsflödet

Möjliggör digital dialog

Automatisera



Lantmäteriets slutrapport på 
regeringsuppdraget – ett år för tidigt

• Det främsta hindret – splittrad och fortfarande 
analog informationshantering 

• Nationella myndigheter behöver ta ett större 
ansvar

• Behov av nationell samordning och ramverk

Digitalt först

för en smartare samhällsbyggnadsprocess



Nya regeringsuppdrag – Digitalt först

Kompetenssatsning - digitaliseringens möjligheter – Dec 2017 (LM): 
- Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen

Uppdraget ska slutredovisas 1 december 2020 

Enhetlig digital tillämpning av PBL - December 2017 (BoV): 
- Verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Uppdraget ska slutredovisas 31 augusti 2020

Digitalt först (2) – april 2018 (LM): 
- Nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen
- Nationellt tillgängliggörande av detaljplaner

Uppdragen ska slutredovisas 26 april 2019 

Föreskriftsrätt Grundkarta samt detaljplaner – troligen juni: 
- Föreskriftsrätt för informationen i grundkartan (Lantmäteriet)
- Föreskriftsrätt för tekniskt gränssnitt detaljplaner (Boverket)



Geodatarådets roll central i utvecklingen

Lantmäteriet fick 2015 i 

regeringsuppdrag att ta 

fram en ny nationell 

Geodatastrategi i nära 

samverkan med 

Geodatarådet.

Arbetet med Digitalt 

först uppdragen 

samordnas nu med 

genomförandet av 

Geodatastrategin.



Digitalt först berör direkt
två samhällsutmaningar

Geodatastrategin utgår 
från fem samhälls-
utmaningar där geodata 
bedömts kunna bidra till 
lösningar.

Digitaliseringen av 
offentlig förvaltning och 
Effektiviseringen av 
samhällsbyggnads-
processen utgör två av 
dessa fem utmaningar.



Geodatarådets fyra mål centrala 
även för Digitalt först

1. Geodata är
öppna

2. Geodata är
användbara

3. Geodata är
tillgängliga

4. Samverkan är
välutvecklad



Geodatarådets handlingsplan 2018-2020

Digitalt först uppdragen har integrerats i Geodatarådets handlingsplan



Svensk geoprocess har också integrerats i Geodatarådets handlingsplan



• Att stödja och påskynda kommunernas
införande av enhetliga referenssystem
- SWEREF 99 och RH 2000 

• Att utarbeta enhetliga geodataspecifikationer och 
samverkansprocesser för nio utvalda geodatateman

Svensk geoprocess - två huvuduppdrag



Öppna geodata

• I budgetpropositionen 

september 2017 lovade 

Regeringen att återkomma 

under 2018 med besked 

kring finansieringen av 

öppna geodata

• Inget besked i 

vårpropositionen 2018

• Hoppas på besked i 

samband med höstens 

budgetproposition i 

oktober



Vad händer 2018?

• Nya dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar
hur vi får hantera personuppgifter och vilka
rättigheter den som blir registrerad har.

• Ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj
och gäller direkt som lag.

• Nya dataskyddsförordningen är mer omfattande än PUL
och innebär en förstärkning av enskildas rättigheter och
tydliggörande av skyldigheter för de som behandlar personuppgifter.

• Registerförfattningarna (t.ex. fastighetsregisterlagen)
blir kvar oförändrade.

Dataskyddsförordningen - GDPR



Vanliga GDPR-frågor från kommuner till 
Lantmäteriet

• Vad i Lantmäteriets 
information är 
personuppgift?

• Skillnader i 
tillhandahållande av 
fastighetsinformation?

• Ansvar för erhållen 
information?

• Länk till hemsidan

Läs mer på Datainspektionens hemsida eller  på SKL:s hemsida.

http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Fastighetsregistret/Fragor-och-svar-/dataskyddsforordningen/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=gdpr&_t_tags=language:sv,siteid:1292803d-1ca5-4868-94c0-8fa376e6f130,andquerymatch&_t_ip=143.237.37.192&_t_hit.id=LMSE_DataAbstraction_PageTypes_ArticlePageType/_41fc3d24-fd5d-4e5c-9e12-c97b643111a5_sv&_t_hit.pos=1#faq:vad-ar-dataskyddsforordningen
https://www.datainspektionen.se/
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html


Skogliga grunddata

- laserskanningomdrev

Regeringsuppdrag:

”Geodata Skog - uppdatering, utveckling och tillhandahållande av 
Skogliga grunddata med hjälp av laserskanning”.

• Lantmäteriet ska ansvara för insamling och tillhandahållande av laserdata
- Högre upplösning (1-2 pkt/kvm, plan<0,3 m, höjd<0,1 m)

• Skogsstyrelsen ska tillsammans med SLU använda laserdata för att ta fram 
och tillhandahålla uppdaterade Skogliga grunddata.

• Laserdata sekretessgranskas av Lantmäteriet för att säkerställa att inga 
uppgifter som omfattas av försvarssekretess kommer att röjas.

• Laserdata som sedan använts och bearbetas av Skogsstyrelsen och SLU, 
kommer att vara öppna att fritt att sprida vidare till användare i samhället. 



TACK!

Frågor?

ulf.eriksson@lm.se


