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Remissvar

Förslag till överenskommelse om Planerings
katalogen
Statens geotekniska institut (SGI) har uppmanats att diskutera ett förslag på överenskommelse som
Boverket mailat ut, samt att inkomma med eventuella invändningar och synpunkter på förslaget.
Överenskommelsen föreslås gälla ajourhållning av metadata för underlag och vägledningar samt registrering av nya underlag och vägledningar i takt med att de produceras. Överenskommelsen är tänkt att
vara en avsiktsförklaring mellan Planeringskatalogens huvudman (en länsstyrelse) och myndigheterna

som tillhandahåller informationen (i det här fallet SGI).
SGI är en förvaltningsmyndighet och ett forskningsinstitut med övergripande ansvar för geotekniska

och miljögeotekniska frågor. Myndigheten ska vara pådrivande i frågor som syftar till en säker,
ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området. Verksamhetsområdet innefattar bland annat fysisk planering, klimatanpassning, grundläggning, förstärkning, samt för-

oreningsspridning i jord och berg. Vi har särskilda myndighetsuppgifter när det gäller geotekniska
säkerhetsfrågor som rör ras, skred och stranderosion, och vi har ansvar för forskning och kunskapsutveckling inom sanering av förorenade områden.

SGI har idag informationsansvar i fråga om skredrisker för Göta älvdalen enligt 3 kap. 25 § förordning
(2010:1770) om geografisk miljöinformation, ett informationsansvar som SGI föreslagit ska utökas
(SGI dnr: 5.0-1409-0551). Vidare sägs i instruktionen att vi ska bidra till effektivitet och kvalitet i
plan- och byggprocessen genom att inom vårt område bistå myndigheter, kommuner och andra med
rådgivning samt i samverkan med dessa introducera ny teknik och tillämpa forsknings- och utvecklingsresultat.

Synpunkter på förslaget på överenskommelse
SGI ser generellt sett positivt på ambitionen att sammanställa underlag och vägledningar i den s.k.

Planeringskatalogen för att underlätta samhällsplanering och arbete för hushållning med mark och
vatten. SGI har därför i tidigare mailkorrespondens lämnat förslag på underlag och vägledningar till
den bruttolista som Boverket sammanställt. SGI har dock inget utpekat ansvar för att tillhandahålla

planeringsunderlag av betydelse för fysisk planering och hushållning med mark och vatten, enligt de
förordningar som hänvisas till i första stycket i förslaget på överenskommelse.
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För att SGI ska ingå en överenskommelse så är det viktigt att vårt eventuella framtida ansvar för
ajourhållning och registrering utformas så att det går att genomföra inom ramen för vårt nuvarande
uppdrag. Därför krävs det att förväntningar som finns avseende ajourhållning och registrering tydliggörs i överenskommelsen.
I nuvarande förslag framkommer det inte vad som menas med ajourhållning eller vilka rutiner som ska

gälla vid ajourhållningen och registreringen. Boverket har inte heller återkopplat vilka av våra förslag
till bruttolistan, som har antagits. Därför kan vi i nuläget inte avgöra om överenskommelsen är rimlig
ur informationsförsörj arens perspektiv. För att SGI ska stå för de kostnader och resurser som krävs,
vilket föreslås i överenskommelsen, så måste Boverket och Länsstyrelsen definiera rutinerna, redovisa
vilka underlag och vägledningar som man väljer ska ingå i Planeringskatalogen samt redovisa vilka
urvalskriterier man nyttjat.

SGI, liksom andra berörda myndigheter, måste själv få avgöra i vilken omfattning metadata för t ex
underlag från redan utförda risk- och sårbarhetskarteringar ska uppdateras och kompletteras med an-

ledning av att t ex riskförebyggande åtgärder vidtas. Den typen av uppdatering kan därför inte ingå i
begreppet ajourhållning.
Likaså är det viktigt att valet av nya underlag och vägledningar, som ska registreras i Planeringskatalogen, görs av respektive myndighet i samråd med Länsstyrelsen och inte tvärt om.

Beslut
Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektör Åsa-Britt Karlsson efter föredragning av
avdelningschef Charlotte Cederbom, som också handlagt ärendet. I arbetet med remissen har även

handläggaren Mats Öberg och avdelningschef Mikael Stark deltagit.
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