1 (2)
Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2022/75933

2022-09-21

Motpartens ärendenummer

Fi2022/01551
Mottagare

Kopia till

Finansdepartementet

fi.sba.spn@regeringskansliet
GD-sekreterare
Ärendeberedning Planering
Webb- och projektstöd

Trafikverkets yttrande gällande Boverkets
rapport ”Översikts- och regionplan i en
digital miljö”
Yttrande
Trafikverket ser positivt på att en enhetlig digital struktur tas fram för
kommunernas översiktsplanering och regionernas regionplaner eftersom
detta underlättar fortsatt digitalisering av den offentliga sektorn samt lägger
grunden för bättre framtida digital samverkan. Trafikverket ser det som
positivt att den sammanhängande samhällsplanering möjliggörs digitalt där
olika aktörer smidigt kan samverka genom delade datamängder. Trafikverket
har inget att invända gällande det förslag till ändring av Plan- och
byggförordningen som Boverket har i rapporten.
Avsnitten i rapporten som berör konsekvenser för andra delar av
samhällsbyggnadsprocessen är för kortfattade för att en bedömning ska
kunna göras av effekterna på Trafikverkets verksamhet. Bland annat saknas
informationssäkerhet som perspektiv i skrivningarna, vilket är viktigt att
beakta särskilt avseende riksintressen och vissa planeringsunderlag. Det är
också utifrån den tillgängliga informationen inte möjligt att se hur
digitalisering av planeringsunderlag skulle behöva ske mer konkret eller hur
detta påverkar Trafikverkets möjlighet att genomföra vårt uppdrag.
Trafikverket och andra myndigheter måste få möjlighet att anpassa berörda
delar av verksamheten i god tid innan krav på digitaliserad information införs.
I offentlig verksamhet finns idag begränsningar kopplat till molntjänster ur
ett datasäkerhetsperspektiv. Det är viktigt att de standarder som kommuner
och regioner använder också fungerar med statliga myndigheters standarder.
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Beslut, föredragande och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Roberto Maiorana.
Föredragande har varit nationell samhällsplanerare Lina Sandberg. Samråd
har skett med enheter för regional samhällsplanering, digital strateg samt
strategisk utveckling. I den slutliga handläggningen av ärendet har David
Goldberg, utredningsledare, och Linda Göransson, enhetschef Nationell
samhällsplanering, varit delaktiga.

Med vänlig hälsning
Roberto Maiorana
Generaldirektör
Kontaktperson:
lina.sandberg@trafikverket.se
Direkt: 010 – 125 98 28
Trafikverket
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Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet
till digital offentlig service.
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