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Svar på remiss – Förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om planbeskrivning  
 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Boverket som yttrande över remissen 

Sammanfattning      
Regeringen gav, i januari 2017, Boverket i uppdrag att utreda en reglering av hur 

detaljplaner ska utformas digitalt. Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera 

formerna för överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och 

att i framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst. Boverket fick vidare 

bemyndigande att skriva föreskrifter till 4 kap. plan-och bygglagen (2010:900) om 

detaljplan med planbeskrivning samt om överföring av digital detaljplaneinformation.  

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning syftar till att 

reglera vilket innehåll en planbeskrivning ska ha och på en övergripande nivå reglera de 

grundläggande förutsättningarna för överföring av informationen i planbeskrivningar. I 

konsekvensbeskrivningen för författningsförslaget görs hänvisningar till specifikationer 

för nationell överföring av digital information för detaljplan och planbeskrivning som ska 

tas fram i ett senare skede av Lantmäteriet. De fullständiga konsekvenserna av förslaget 

går därmed inte att bedöma i dagsläget.  

Författningsförslaget har tidigare varit på remiss och har nu delats i två författningar, en 

för detaljplanen (plankartan), som remitterades tidigare i år, och en för planbeskrivningen 

(denna remiss). Författningsförslagen kommer att träda ikraft vid olika tillfällen men 

kravet på att detaljplaner med planbeskrivning ska vara överförbara digitalt inträder 

samtidigt från 2022. Stadsbyggnadskontoret har ställt sig negativa till Boverkets tidigare 

förslag om föreskrifter för detaljplaner och planbeskrivningar.  

Stadsbyggnadskontoret är positiv till satsningen på digitalisering inom 

samhällsbyggnadsprocessen och att planbeskrivningen också följer med i den digitala 

utvecklingen. Dock ser Stadsbyggnadskontoret mycket allvarligt på att förslag till 

bindande regelverk tas fram när inte samtliga förutsättningar finns på plats.  

Konsekvenserna som regelverket medför för kommunerna, och det faktum att 

kommunerna blir beroende av tredje part för att utföra sitt uppdrag, måste tas på allvar av 

Stadsbyggnadskontoret 
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Boverket. Många frågor kvarstår att utreda för att få en fungerade helhetslösning. 

Specifikationer för detaljplan och grundkarta, den nationella plattformen, infrastruktur 

och ansvarsfördelningen mellan kommun och Lantmäteriet är under bearbetning och 

frågor om offentlighet och sekretess, GDPR, förvaltnings- och arkivlagsfrågor är inte 

omhändertagna. Utöver detta ska programvaror utvecklas, testas och implementeras, och 

detta först efter att specifikationer och föreskrifter finns på plats med en föreslagen 

övergångsperiod på 1 år. Stadsbyggnadskontoret anser därför att förslaget inte är moget 

för att ta steget till bindande föreskrifter.  

 

Göteborgs stadsbyggnadskontor ställer sig negativa till Boverkets förslag till föreskrifter 

och allmänna råd om planbeskrivning. Stadsbyggnadskontoret anser att Boverket inte ska 

utnyttja föreskriftsrätten i detta skede och istället utnyttja undantaget i 10 kap. 29 § i plan- 

och byggförordningen tills att samtliga förutsättningar finns på plats och de sammantagna 

konsekvenserna för en digital helhetslösning för digitala detaljplaner och 

planbeskrivningar går att bedöma.  
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Då planbeskrivningen är en del av den digitala detaljplanen och denna remiss är ett steg 

av flera steg som tillsammans ska bilda en helhetslösning för digitala detaljplaner redogör 

Stadsbyggnadskontoret här för dels remissförslaget för planbeskrivningen i sig, dels för 

helhetslösningen i stort.  

I nuläget finns inte någon programvara eller systemstöd som kan hanterar de krav som 

föreskrifterna för detaljplan och planbeskrivning ställer. Planbeskrivningar tas idag fram i 

Microsoft Word och skrivs sedan ut på PDF och papper för publicering och arkivering. 

Föreskrifterna skulle innebära att stadsbyggnadskontoret och andra kommuner kommer 

behöva handla upp utveckling av nya programvaror och uppdatering av befintliga för att 

uppfylla kravet i föreskrifterna. I vilken mån detta kommer att påverka kostnader för 

programvarorna kan stadsbyggnadskontoret i dagsläget inte bedöma men sannolikt 

kommer beställaren, kommunen, att stå för utvecklingskostnaderna. Till detta kommer 

även utbildningskostnader.  

De faktiska kostnaderna kan inte uppskattas förrän regelverket som styr 

tillgängliggörandet och digital behandling av detaljplaner och planbeskrivningar finns på 

plats. I förslag till föreskrifter och allmänna råd för planbeskrivning görs hänvisningar till 

specifikationer för detaljplan som ska tas fram i ett senare skede av Lantmäteriet. De 

fullständiga konsekvenserna av förslaget går därmed inte att bedöma i dagsläget.  

I tidigare remisser och rapporter från Boverket1 och Lantmäteriet2 har det framgått att 

kommunerna åläggs ett utökat offentlig åtagande för informationsförsörjning för digitala 

detaljplaner i en nationell infrastruktur där kommunerna är informationsansvariga. Detta 

kommer innebära utökade kostnader för kommunerna i och med implementeringen av 

 
1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan, Konsekvensutredning BFS 

20XX:XX. Boverkets Dnr 3.2.1 6352/2018 

2 NATIONELLT TILLGÄNGLIGÖRANDE AV DIGITALA DETALJPLANER – Del 

rapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, 2019-02-31, LM 

Dnr 519-2018/2889 
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nya arbetssätt, system och eventuella anslutningsavgifter till den nationella plattformen 

som Lantmäteriet avser tillhandahålla för tillgängliggörande av digitala detaljplaner.  

Kravet om bevarande av myndighetshandling är inte heller omhändertaget vad gäller 

digital information och nuvarande lagstiftning medför dubbelarbete för kommunerna som 

både ska ta fram arkivbeständigt beslutsmaterial och kunna överföra den beslutade 

informationen digitalt. Detta kommer innebära ökade kostnader som kommunerna 

behöver få kompensation för. 

 

I bland annat Lantmäterirapport 2018:1, slutrapport för  

DIGITALT FÖRST – För en smartare samhällsbyggnadsprocess och i SOU 2019:68,   

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat framhåller Lantmäteriet att 

det inte alltid är samma offentliga organisation som investerar i digitaliseringen som 

sedan kommer ta del av dess effekter. I Stadsbyggnadskontorets digitaliseringsprojekt för 

detaljplaner har det visat sig innebära längre tid och högre kostnader vid framställandet av 

detaljplanerna digitalt vilket även bör vara överförbart på digitala planbeskrivningar. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Samverkan 
Har i detta skede inte bedömts vara aktuellt.   

Bilagor 
1. Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning  

2. Remiss bfs 20xx-xx förslag till föreskrift och allmänna råd om 

planbeskrivning 

3. Remiss konsekvensutredning föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden ska yttra sig till Boverket senast den 24 juli 2020 angående 

remissförslaget om Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning.  

Beskrivning av ärendet 
Regeringen gav i januari 2017 Boverket i uppdrag att utreda en reglering av hur 

detaljplaner ska utformas digitalt. Regeringen konstaterade att möjligheten att utbyta 

information mellan olika aktörer idag försvåras av att kommuner, konsulter m.fl. arbetar 

med olika tekniska lösningar och att den digitala informationen ordnas och lagras på olika 

sätt. Boverkets uppdrag innebar därför att utreda behovet av föreskrifter för hur 

detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta information om 

detaljplaner digitalt. Boverkets slutsats var att digital standardiserad detaljplane-

information är helt nödvändig för att andra delar av samhällsbyggnadsprocessen ska 

kunna digitaliseras. 

 

Författningsförslaget har tidigare varit på remiss och har nu delats i två författningar, en 

för detaljplanen (plankartan) och en för planbeskrivningen. Denna remiss omfattar 

författningsförslag för föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. 

Författningsförslagen kommer att träda ikraft vid olika tillfällen men kravet på att 

detaljplaner med planbeskrivning ska vara överförbara inträder samtidigt från 2022.  

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning syftar till att 

reglera vilket innehåll en planbeskrivning ska ha och på en övergripande nivå reglera de 

grundläggande förutsättningarna för överföring av informationen i planbeskrivningar. I 

konsekvensbeskrivningen för författningsförslaget görs hänvisningar till specifikationer 

för nationell överföring av digital information för detaljplan och planbeskrivning som ska 

tas fram i ett senare skede av Lantmäteriet.  

Tidigare remissvar 

Göteborgs stadsbyggnadskontor har svarat på de två tidigare remisserna från Boverket 

om: 

• Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 

planbeskrivning (BN 2019-06-18 § 388, Dnr 0380/19) 

• Boverkets förslag föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till 

Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. (BN 

ordförandebeslut 2020-03-13, Dnr 0875/19) 

Boverket har i båda remisserna hänvisat till specifikationer för digitala detaljplaner som 

ska tas fram i ett senare skede av Lantmäteriet och som ska tillämpas och börja gälla ihop 

med Boverkets föreskrifter och allmänna råd för detaljplan och planbeskrivning. I tidigare 

remissvar har stadsbyggnadskontoret ställt sig negativt till Boverkets förslag till 

föreskrifter med utgångspunkt i att rätt förutsättningar saknas i dagsläget för att kunna 

tillämpa föreskrifterna på ett tillfredställande sätt, att förslaget är kostnadsdrivande för 

kommuner, att bevarande av allmän handling inte är löst för digital information och att 

tiden för att införa förslaget är alltför kort. Stadsbyggnadskontoret har ansett att 

föreskrifterna ska vara allmänna råd tills föreskrifterna är fullständiga, testade och stabila. 
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Vidare har stadsbyggnadskontoret svarat på ytterligare remisser kopplade till utveckling 

av digital samhällsbyggnadsprocess och digitalisering av detaljplaner och grundkarta:  

• Lantmäteriets förslag till handledning för grundkarta: HMK (Handbok i mät- 

och kartfrågor) – Digital grundkarta (BN 2020-05-26 § 236, Dnr 0442/20) 

I handledning för grundkarta görs hänvisningar till specifikationer för digital grundkarta 

som ska tas fram i ett senare skede. De fullständiga konsekvenserna av förslaget har 

därför inte gått att bedöma. Stadsbyggnadskontoret ansåg att förslaget är 

kostnadsdrivande för kommuner och att tiden för att införa förslaget är alltför kort. 

Stadsbyggnadskontoret ställde sig trots detta positiva till att Lantmäteriet tar fram förslag 

på handledning för digital grundkarta under förutsättning att de kommentarer som följde 

av remissvaret beaktas och att Lantmäteriet inte utnyttjar föreskriftsrätten i detta skede.  

 

 

Stadsbyggnadskontoret har även svarat på Lantmäteriets delrapport för nationellt 

tillgängliggörande av digitala detaljplaner: 

 
•  Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner, delrapport i uppdraget 

att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess (BN 2019-12-17 § 716, Dnr 

0719/19) 

Stadsbyggnadskontoret ställde sig negativa till delrapportens författningsförslag. 

Stadsbyggnadskontoret ansåg att tidpunkten inte är lämplig för ett tvingande 

informationsansvar på kommunerna. De förutsättningar som kommunerna behöver för att 

kunna tillgängliggöra digitala detaljplaner nationellt finns inte. Det saknas föreskrifter 

och specifikation för digitala detaljplaner och de systemstöd som kommunerna använder 

har inte tillräcklig kapacitet. Risken är stor att kommunerna får mycket dubbelarbete med 

att uppfylla informationsansvaret med de förutsättningar som finns. 

Stadsbyggnadskontoret ansåg att det räcker med en frivillig samverkan tills 

förutsättningarna är på plats. 

 
Remissen 

Boverket har tagit fram ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning”  

med tillhörande konsekvensutredning. Förslaget har 2020-04-23 remitterats till bland 

annat Göteborgs Stad. Svar på remissen ska vara Boverket tillhanda senast den 24 juli 

2020. Boverket önskar att synpunkter på förslaget lämnas i svarsfiler som bifogats 

remissen. 

 

Byggnadsnämnden har av Stadsledningskontoret ombetts att yttra sig över remissen samt 

att Fastighetskontoret synpunkter på remissen ska inhämtas. 

 

Remissvaret har beretts inom stadsbyggnadskontorets planavdelning i samråd med 

lantmäteriavdelningen, byggavdelningen, juridiska enheten och enheten för 

ärendeprocess/arkivering. Synpunkter har inhämtats från Fastighetskontoret.  

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4tningskung%C3%B6relsen#Handbok_i_mät-_och_kartfrågor
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4tningskung%C3%B6relsen#Handbok_i_mät-_och_kartfrågor
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
 
Ställningstagande 

Stadsbyggnadskontoret är positiva till satsningen på digitalisering inom 

samhällsbyggnadsprocessen. Att planbeskrivningen också följer med i den digitala 

utvecklingen anser Stadsbyggnadskontoret är nödvändigt för att förbättra 

förutsättningarna för genomförandet av en detaljplan. Dock ser Stadsbyggnadskontoret 

stora risker med att den helhetslösning som behövs för digitala detaljplaner inte finns på 

plats än. Digitaliseringen är ett omfattande och långsiktigt arbete och det är avgörande för 

kommunerna att ha rätt förutsättningar.  

Stadsbyggnadskontoret ställer sig negativa till Boverkets förslag till föreskrifter. Boverket 

har gjort ett antal avgränsningar till förslaget och ekonomiska och tekniska 

förutsättningar för kommunerna saknas. Stadsbyggnadskontoret anser att Boverket har 

gjort fel i sitt antagande att flera kommuner redan har digitala lösningar för 

planbeskrivningar. Planbeskrivningen har inte framställts digitalt annat än som PDF.  

Förslaget är också kostnadsdrivande för kommuner och tiden för att införa förslaget är 

alltför kort. Stadsbyggnadskontoret anser även att förslaget lägger för stort ansvar på 

kommunerna att utveckla de verktyg/ programvara som ska användas för att producera 

digital detaljplaneinformation. Förslaget ställer krav på kommunerna som bara kan 

uppfyllas av tredje part. Tids- och kostnadsmässiga risker är förknippade med det starka 

beroende till programvaruleverantörer som uppstår. 

Stadsbyggnadskontoret vill säkerställa att föreskrifterna och de allmänna råden inte 

konkurrerar med möjligheten att skapa god samhällsplanering med detaljplanen som 

instrument och att onödiga uppdateringar i föreskriften inte behöver göras.   

Stadsbyggnadskontoret anser att Boverket inte bör utnyttja föreskriftsrätten i detta 

skede och istället utnyttja undantaget i 10 kap. 29 § i plan- och byggförordningen 

tills att samtliga förutsättningar finns på plats och de sammantagna konsekvenserna 

för en digital helhetslösning för digitala detaljplaner med planbeskrivning går att 

bedöma.  

 
Synpunkter 

 

• Tid för ikraftträdande  

En övergångsperiod på 1 år är inte tillräckligt för att säkerställa att föreskrifterna 

är tillämpbara och finns implementerade i programvaror som på ett 

tillfredställande sätt kan hantera en digital plankarta och planbeskrivning.  En 

längre övergångsperiod ger kommunerna och programvaruleverantörerna 

möjlighet att på ett mer effektivt och kvalitativt sätt gå över från ett tidigare 

arbetssätt till ett nytt och skapar bättre förutsättningar för kvalitativa digitala 

planbeskrivningar och detaljplaner. Stadsbyggnadskontoret anser att Boverkets 

tidplan bör göras mer realistisk och att samtliga förutsättningar ska finnas på plats 

inför ikraftträdande.  

• Finns inga heltäckande lösningar på plats 

Stadsbyggnadskontoret har inte fått någon återkoppling på tidigare remissvar på 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan. Det är därför svårt att ta 
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ställning till delar i denna remiss då vi inte vet om synpunkter är omhändertagna i 

föregående remiss och hur kommande föreslagna föreskrifter kommer att se ut 

efter revideringar.  Till exempel var frågan om ändringsplaner inte behandlad i 

förslag till föreskrifter för detaljplan.  

De specifikationer som ska tas fram av Lantmäteriet för digitala detaljplaner, 

planbeskrivningar och grundkartor är inte heller på plats och därmed går de 

fullständiga konsekvenserna av förslaget inte att förutse i detta skede.  

Av konsekvensbeskrivningen framgår att frågor om nationellt tillgängliggörande 

av digital information i detaljplaner med planbeskrivning är under beredning och 

kan inte hanteras i Boverkets förslag till förskrifter. Likaså anger Boverket att 

frågor om bland annat offentlighet och sekretess, GDPR, förvaltnings- och 

arkivlagsfrågor behöver hanteras av regeringen samlat, i synnerhet när det införs 

ett krav på nationellt tillgängliggörande. Stadsbyggnadskontoret anser att detta 

visar tydligt att det i dagsläget inte är lämpligt att införa bindande föreskrifter 

innan detta är klargjort. Föreskrifterna riskerar annars att tvinga kommunerna till 

dubbelarbete eller till att inte följa andra regelverk, till exempel för arkivering, 

offentlighet och sekretess.  

• Bristande konsekvensbeskrivning  

Samtliga lagändringar, författningsförslag, allmänna råd och specifikationer bör 

utredas tillsammans. Det är en helhetslösning där det ena bygger på det andra. Att 

enbart utreda varje reglering i sig ger en bild av stuprörsarbete där de 

myndigheter som formar bestämmelser kring digital samhällsbyggnadsprocess, 

däribland Boverket, inte tar ansvar för konsekvenserna av helheten av sina 

författningsförslag.   

Flera av Boverkets ställningstaganden bygger på inaktuella utredningar som inte 

representerar samtliga kommuner och den aktuella lägesbilden för framställande 

av digitala detaljplaner och plankartor. Utredningarna bygger även på 

programvaror för digitala plankartor och inte för planbeskrivningarna vilket gör 

att utredningarna inte kan appliceras på förslaget till denna föreskrift. Boverkets 

bedömning att konsekvenser inte behöver utredas vidare baserat på dessa 

utredningar anser Stadsbyggnadskontoret är tagna på felaktiga och otillräckliga 

grunder. 

• Den kommunala finansieringsprincipen 

Stadsbyggnadskontoret delar inte Boverkets uppfattning om att svårigheter kring 

hur den kommunala finansieringsprincipen ska tillämpas är en tillräcklig 

anledning för att inte tillämpa den. Eftersom kommunerna åläggs ett utökat 

offentligt åtagande att tillgängliggöra information digitalt bör den kommunala 

finansieringsprincipen tillämpas för de ökade kostnaderna. 

• Längre handläggningstider för detaljplan 

Boverket lyfter i sin konsekvensutredning att framställandet av digitala plankartor 

och planbeskrivningen enbart kommer ha en marginellt ökad påverkan på 

handläggningstiden för framtagandet av detaljplaner. Planteknikerna i Göteborg 

bedömer att det tar ca 30% mer tid att skapa detaljplanekartor i programvara för 
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digitala detaljplaner jämfört med att rita dem i AutoCAD. Att geografiskt ange 

varje planbestämmelse för sig på de ytor de gäller är tidskrävande och blir 

svårkontrollerat vid många planbestämmelser. Stadsbyggnadskontoret ser därmed 

att det också kommer ta mer tid att skapa planbeskrivnigen digitalt. I föreskrifter 

för planbeskrivningen ges även förslag på att samtliga planbestämmelser ska 

motiveras i planbeskrivningen. Stadsbyggnadskontoret delar därmed inte 

Boverkets uppfattning att det enbart är en marginell tidsökning för framställandet 

av digitala plankartor och planbeskrivningar, utan ser att författningsförslaget 

kommer innebära en markant ökad handläggningstid för framtagandet av 

detaljplaner.  

 

• Programvaror som är anpassade efter föreskrifterna 

I nuläget finns inte någon programvara eller systemstöd som kan hanterar de krav 

som föreskrifterna ställer, på varken digitala detaljplan eller planbeskrivningar. 

Detta innebär att kommunerna kommer behöva handla upp utveckling av nya 

programvaror och uppdatering av befintliga för att uppfylla kravet i 

föreskrifterna.  

Byggnadsnämnden i Göteborg har i tidigare remisser påtalat vikten av att det 

finns programvaror som klarar av att hantera samtliga typer av detaljplaner före 

det att föreskrifterna blir bindande. Att Boverket bedömer att det finns 

förutsättningar för att uppfylla kraven genom vidareutveckling av befintliga 

programvaror är inte tillräckligt för att förslaget ska utgöra en 

föreskrift. Stadsbyggnadskontoret har under 2019 och 2020 investerat i nya 

kraftfulla datorer och programvara för framställande av digitala detaljplaner (som 

kommer behöva utvecklas och uppdateras för att följa föreslagna föreskrifter). 

Stadsbyggnadskontoret har haft en tät dialog med programvarutvecklare för att 

förbättra programvaran och bra framstegs har gjorts. Trots detta finns det 

detaljplaner som inte kan skapas digitalt då de innehåller för stora 

informationsmängder som systemstöden inte kan hantera på ett tillfredställande 

sätt, detaljplan för Frihamnen är ett sådant exempel. Stadsbyggnadskontoret ser 

en risk med att informationsmängden blir ännu större då även digital 

planbeskrivning ska kopplas på den digitala detaljplanekartan och ytterligare 

försvåra hantering av stora detaljplaner digitalt. 

Stadsbyggnadskontoret ser mycket allvarligt på att denna aspekt inte tas på allvar 

och anser att kommunerna ska få den ersättning som krävs för att kunna 

säkerställa att det utökade uppdraget uppfylls samt att tidplanen för införandet av 

en digital hantering av detaljplan blir mer realistiskt. Slutligen anser 

Stadsbyggnadskontoret att Boverkets föreskrifter och Lantmäteriets 

specifikationer ska finnas tillgängliga i programvaror som är testade att klara den 

datamängd som krävs för att skapa detaljplaner i enlighet med föreskrifterna och 

specifikationerna innan det blir bindande regler.  

 

Stadsbyggnadskontoret redovisar detaljerade synpunkter på förslaget till föreskrifter och 

allmänna råd om planbeskrivning i Bilaga 1 - Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om planbeskrivning.  
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