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Fokus 2018-2021 

Nationell plattform som bygger på nationella tjänster 
implementeras. 

Digitala detaljplaner, tas fram standardiserat digitalt  
och tillgängliggörs nationellt

Utredningsinformation harmoniserad  

Standardiserad information i Grundkartan

Vi har en sömlös hantering av BIM/GIS som stödjer 
processen.

Fler kommuner använder visualisering i olika former 

Automatisering av enkla bygglovs- och 
fastighetsbildningsärenden



Digitala detaljplaner



Nio inriktande mål för samverkan om 
smart miljöinformation

Aktörer har integrerat 
digitalisering i sina 

ordinarie 
verksamhetsprocesser

Aktörer har integrerat 
digitalisering i sina 

ordinarie 
verksamhetsprocesser

Alla har rätt 
miljöinformation för att 

kunna göra smarta 
miljöval

Alla har rätt 
miljöinformation för att 

kunna göra smarta 
miljöval

Allmänhet och 
företagare upplever 
interaktionen med 

myndigheter som enkel 
och smidig

Allmänhet och 
företagare upplever 
interaktionen med 

myndigheter som enkel 
och smidig

Allmänheten har insyn i 
och kan delta i 

myndighetsprocesser

Allmänheten har insyn i 
och kan delta i 

myndighetsprocesser

Beslutsfattare på alla 
nivåer har rätt 

miljöinformation för att 
möta de stora 

samhällsutmaningarna

Beslutsfattare på alla 
nivåer har rätt 

miljöinformation för att 
möta de stora 

samhällsutmaningarna

Handläggare har rätt 
miljöinformation i sina 

ordinarie 
verksamhetsstödsystem

Handläggare har rätt 
miljöinformation i sina 

ordinarie 
verksamhetsstödsystem

Innovatörer tänker och 
gör nytt baserat på 

miljöinformation

Innovatörer tänker och 
gör nytt baserat på 

miljöinformation

Myndigheter samverkar 
digitalt, har effektiva 

verksamhetsprocesser 
och rättssäker 

informationshantering

Myndigheter samverkar 
digitalt, har effektiva 

verksamhetsprocesser 
och rättssäker 

informationshantering

Myndigheter återbrukar 
modeller, mönster, 

lösningar och 
information från EU, 

offentlig förvaltning och 
civila aktörer

Myndigheter återbrukar 
modeller, mönster, 

lösningar och 
information från EU, 

offentlig förvaltning och 
civila aktörer



InnovationVarumärke Förenklat företagande

Offentlig sektor och näringsliv möter tillsammans framtiden och samhällets utmaningar
med nya arbetssätt och digitala lösningar

Interaktionen med offentlig 
sektor är enkel och 
konkurrensneutral

Företag upplever service och 
stöd

Innovation på miljöinformation
jmf. Uber, AirBnB, Spotify…

Miljö och hållbarhet
‐ som affär

‐ Som bygger varumärke

Miljöinformation är en strategisk resurs – för myndigheter, företag och allmänhet

Vilka drivkrafter kan vi se?



Legala krav på företag

Hållbar 
utveckling Mest framstående 

företagen

Hur ska vi i offentlig sektor agera om företag vill MER än 
vad lagen kräver?



Hur bör vi fokusera arbetet med förenkling?

Samlat digitalt 
kundmöte

Verksamhetsstöd-
system

Minskat 
uppgiftslämnande

Konsolidera 
uppgiftslämnarkrav

Var möts företag 
och offentlig 
sektor?

Finns informationen 
redan? Måste den 
anges?

Hur kan företag 
enkelt möta kraven i 
olika lagstiftningar?

Hur utbyter företag 
och offentlig sektor 
information maskin 
till maskin?



Reell utveckling, små steg i rätt riktning



Digital lösning för spårbarhet av farligt avfall



TACK!

kenneth.zetterberg@naturvardsverket.se
digitaltforst@naturvardsverket.se


