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Föreskrift och 

allmänt råd  

(kapitel och 

paragraf*) 

Konsekvensutredning föreskrift 

och allmänna råd 

(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

 Sid 5 – Sammanfattning Sammanfattningen framställer enbart 

positiva aspekter av förslaget till 

föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning. Även konsekvenserna av 

förslaget bör lyftas i sammanfattningen. 

 

 Sid 6-7 Bakgrund, Bakgrund till bemyndigande om 

föreskrifter 

Förtydliga hänvisningar i lagtexterna.  

 Sid 7, Bakgrund, Lantmäteriets specifikation för 

nationell plattform 
 

Boverket och Lantmäteriet har valt olika 

typer av reglering för digital grundkarta 

och digital detaljplan och planbeskrivning. 

Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva 

till att Lantmäteriet tar fram förslag på 

handledning och inte utnyttjar 

föreskriftsrätten i detta skede, under 

förutsättning att de kommentarer som 

följer av vårt remissvar beaktas.   

Boverket bör, likt Lantmäteriet, inte 

utnyttja föreskriftsrätten i detta skede och 

istället utnyttja undantaget i 29 § i 

förordningen tills att samtliga 

förutsättningar finns på plats och de 

sammantagna konsekvenserna för en 

digital helhetslösning för digitala 

detaljplaner med planbeskrivning går att 

bedöma.  

 Sid 9 - Ikraftträdande Tiden för ikraftträdande av bindande 

föreskrifter för planbeskrivning är alltför 

kort. En övergångsperiod på 1 år är inte 

tillräckligt för att säkerställa att 

föreskrifterna är tillämpbara och finns 

implementerade i programvaror som på ett 

Boverket bör inte utnyttja föreskriftsrätten i 

detta skede och istället utnyttja undantaget i 

29 § i förordningen tills att samtliga 

förutsättningar finns på plats och de 

sammantagna konsekvenserna för en digital 

helhetslösning för digitala detaljplaner med 

planbeskrivning går att bedöma. 
 



 
tillfredställande sätt kan hantera en digital 

planbeskrivning.  

 

Ett planarbete tar betydligt längre tid än 

övergångsperioden på 1 år och det vore 

bra om större, mer komplexa, detaljplaner 

kunde testas inom ramen för förslaget till 

föreskrift och allmänt råd om 

planbeskrivning innan det blir bindande 

föreskrift.  

 

I dagsläget finns enbart programvaror för 

att skapa digitala plankartor. Dessa 

programvaror bygger dock på nuvarande 

planbestämmelsekatalog och SIS-standard 

och kommer att behöva uppdateras för att 

följa Boverkets förslag på föreskrifter och 

allmänna råd för detaljplaner och 

Lantmäteriets specifikationer för 

detaljplan. Det finns inga programvaror 

för att skapa digitala planbeskrivningar.  

Att utveckla, testa, handla upp och 

implementera nya programvaror och 

arbetssätt tar betydligt längre tid än den 

föreslagna övergångsperioden på 1 år, 

både för kommunerna och för 

programvaruleverantörerna.  

Vi ser en stor risk med att kvalitén på 

programvarorna som tas fram inte 

kommer vara tillfredställande, utan hastigt 

ihopsatta för att säljas och kommuner 

Föreskrifterna ska vara allmänna råd tills att 

föreskrifterna och systemstöd är fullständiga, 

testade och stabila. 

 



 
kommer bli tvingande att acceptera detta 

för att uppfylla kravet i föreskrifterna.  

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. 

 

LM har så sent som i månadsskiftet 

maj/juni i år meddelat att de begärt 

förlängd tid arbetet med digitala 

grundkartor för att bland annat lösa frågan 

om arkivering. Arkiveringsfrågan är även 

av största vikt för kommunerna, vilket 

talar för att först när denna fråga är löst 

kan bindande föreskrifter tillämpas fullt 

ut. 

 Sid 9-10, Bakgrund, Informationsinsatser Förtydliga hur Boverket ser resultatet 

framför sig. Kommer det att finnas både 

ett dokument som är en planbeskrivning 

som är lätt att läsa samt datamängder att 

hämta upp med hjälp av någon 

programvara? Ska planbeskrivningen var 

digital redan under processen med 

framtagandet eller enbart vid antagande 

och laga kraft?  

Fler informationsinsatser kring Boverkets 

vision kring hur digital planbeskrivning 

kan komma att se ut.  

 Sid 10 – Medgivande av regeringen Det är skillnad på bindande regler som 

tvingar kommuner att ställa om arbetssätt 

och implementera nya verktyg (som ännu 

 



 
inte finns) och den frivillig utveckling och 

initiativ som tas från kommunerna själva i 

mån av resurser och för effektivisering av 

bef verksamhet.  

 Sid 11 – Bemyndigande  Det står: 

Kravet från INSPIRE omfattar såväl 

befintlig digital planinformation som 

nytillkommande. 

Vad menas med befintlig digital 

planinformation?  

Exemplifiera gärna vilken typ av 

information som avses. 

 Sid 11 – Bemyndigande 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 bla 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. Annars riskerar 

föreskrifterna att tvinga kommunerna till 

dubbelarbete eller att till att inte följa 

annat regelverk. 

 

 Sid 12 - Problembeskrivning Under planprocessens gång, är 

planbeskrivningen ett arbetsdokument 

som revideras och ändras allt eftersom ny 

information och nya ställningstagen tas 

 



 
om hand. Detta gör att Boverkets förslag 

till föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning bäst lämpar sig för 

slutversionen av planbeskrivnigen då det 

kan vara mycket tidskrävande och 

problematiskt att ajourhålla den digitala 

planbeskrivnigen under planprocessen 

gång. För vidare resonemang kring detta 

se kommentar för sid 25 – Konsekvenser 

för kommunerna, Kommunernas 

kostnader för införandet. 

 Sid 13 – Motivet till föreskrifterna Hänvisningar saknas till de utredningar som 

Boverket tar upp som enligt dem pekar på att 

grundläggande principer för 

informationsutbyte måste regleras med 

tvingade bestämmelser. Lantmäteriet har å 

andra sidan valt att inte utnyttja 

föreskriftsrätten i detta skede vad gäller 

handledning för digital grundkarta. 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg tolkar 

detta som att Lantmäteriet har gjort en annan 

bedömning än Bokverket i frågan om 

tvingade reglering är nödvändig i detta 

skede. 

 

Göteborgs stadsbyggnadskontor ställer sig 

frågande till varför de två myndigheterna 

inte behandlar detta konsekvent och delar 

inte Boverkets uppfattning om att det 

måste regleras med tvingande 

bestämmelser.  

 

Boverket bör inte utnyttja föreskriftsrätten i 

detta skede och istället utnyttja undantaget i 

29 § i förordningen tills att samtliga 

förutsättningar finns på plats och de 

sammantagna konsekvenserna för en digital 

helhetslösning för digitala detaljplaner med 

planbeskrivning går att bedöma.  

 

Föreskrifterna ska vara allmänna råd tills 

att föreskrifterna och systemstöd är 

fullständiga, testade och stabila. 
 



 
Vidare bör Boverket fortsättningsvis var 

tydligare med att planbeskrivningen är ett 

tolkningsstöd som inte i sig kommer kunna 

generera en automatiserade 

bygglovsprocess. 

 Sid 14 - Nollalternativet Planbeskrivningarna riskerar att 

användas allt mindre om informationen 

inte digitalt hänger med resten av den 

digitala utvecklingen. 

 

Bra poäng. Om planbeskrivningen inte 

hänger ihop med plankartan digitalt finns 

det en risk att den inte används i tillräcklig 

utsträckning. Det kan även bli svårare att 

pröva avvikelser mot detaljplanens syfte 

om inte planbeskrivning och plankarta 

redovisas tillsammans digitalt.  

 

 Sid 14 – Alternativa lösningar, Alternativa 

styrmedel 

Om inte programvaror finns kommer inte 

föreskriften kunna tillämpas.  

Boverket bör inte utnyttja föreskriftsrätten i 

detta skede och istället utnyttja undantaget i 

29 § i förordningen tills att samtliga 

förutsättningar finns på plats och de 

sammantagna konsekvenserna för en digital 

helhetslösning för digitala detaljplaner med 

planbeskrivning går att bedöma.  

 

Föreskrifterna ska vara allmänna råd tills 

att föreskrifterna och systemstöd är 

fullständiga, testade och stabila. 

 Sid 17 - Konsekvenser Stadsbyggnadskontoret håller med att det 

finns många positiva aspekter till 

digitalisering av detaljplaner och vet att 

det är en nödvändig utveckling men är 

bekymrade över att Boverket inte själva 

Ta med konsekvenser av samtlig reglering 

för en digital samhällsbyggnadsprocess vid 

reglering av delar av den, som i denna 

remiss om föreskrifter och allmänna råd för 

planbeskrivning. 



 
lyfter och utreder några risker som 

förslaget innebär. Istället verkar det som 

att Bokverket enbart besvarat de 

konsekvenser, risker och synpunkter som 

har yttrats av andra i Boverkets tidigare 

remisser. Detta anser 

Stadsbyggnadskontoret inte är tillräckligt.  

 

Samlad konsekvensbeskrivning av 

digitala detaljplaner 

Samtliga lagändringar, förslag på 

föreskrifter, allmänna råd och 

specifikationer bör utredas ihop. Det ena 

fungerar inte utan det andra och 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. 

 

 

Samtliga som berörs av förslaget  

Resultatet får konsekvenser för dem som 

ska ta del av informationen både under 

planprocessens gång och när planen är 

klar. T.ex grannar, de som vill bygga, 

remissinstanser m fl Detta framgår senare 

i dokumentet men här har dessa 

konsekvenser förringats.  

 

 

Lyft fram konsekvenser för samtliga 

berörda i inledningen av detta kapitel. 

 

Utred konsekvenser av/om programvaror 

inte kan hantera de informationsmängder 

som krävs för att skapa digitala detaljplaner 

och planbeskrivningar.  



 
Förutsättningar på plats 1 jan 2022 

Konsekvensanalysen lyfter inte heller 

frågan om vad som händer om det inte 

finns funktionella programvaror som 

hanterar digitala planbeskrivningar 

framtagna till 1 januari 2022. Vad händer 

om kommunerna inte har tekniska 

möjligheter att upprätta detaljplaner och 

planbeskrivningar enligt föreskrifterna 

från detta datum? Eller om 

programvaruleverantören i framtiden går i 

konkurs? Kommer planeringen i Sverige 

stå stilla då kommunerna blir beroende av 

tredje part för att uppfylla sitt uppdrag?   

 
Flera detaljplaner är idag inte möjliga att 

skapa digitalt för Göteborg i de 

programvaror som finns på marknaden 

idag som tillämpar Bokverks allmänna 

råd, planbestämmelsekatalog och SIS-

standard. Anledningen är att de innehåller 

för stora datamängder som programmen 

inte kan hantera. Detaljplan för 

Västlänken och 

Frihamnen är exempel på sådana 

detaljplaner i Göteborg. 

Stadsbyggnadskontoret ser en risk med att 

informationsmängden blir ännu större då 

även digital planbeskrivning ska kopplas 

på den digitala detaljplanekartan.  



 
 

Inom projektet DAD – digitalisering av 

detaljplaner har en kartläggning av 

programvaror på marknaden gjorts på 

programvaror för framställande av digitala 

detaljplaner som tillämpar Boverkets 

senaste version av 

planbestämmelsekatalog och SIS-

standarden. Enligt denna kartläggning 

fanns endast två alternativ för 

programvaror på marknaden. Då 

Göteborgs stad har en etablerad digital 

infrastruktur som ny programvara för 

digitala detaljplaner måste fungera i gav 

det oss enbart ett alternativ vid val av 

programvara. Detta låga utbud av 

systemstöd bidrar till en bristande 

konkurrenssituation och kan ge mycket 

höga systemkostnader som följd om 

förslag till föreskrift träder i kraft.  

 

Stadsbyggnadskontoret har också 

investerat i nya kraftfulla datorer som 

överskrider programvaruleverantörernas 

rekommenderade kapaciteten på dator, 

men trots detta blir stora detaljplaner med 

många planbestämmelser svåra att hantera 

och programmen och datorerna blir 

väldigt långsamma att arbeta i. Detta 

medför att en del detaljplaner tar längre tid 

att göra och i vissa fall att de inte alls kan 

skapas digitalt för att planarbetet och 



 
kvalitetssäkringen av den digitala 

informationen hade tagit alldeles för lång 

tid. 

 

Stadsbyggnadskontoret ser mycket 

allvarligt på att denna aspekt inte tas på 

allvar och anser att detta noggrant ska 

utredas och att kommunerna ska få den 

ersättning som krävs för att kunna 

säkerställa att det utökade uppdraget 

uppfylls. Vidare 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. Lantmäteriet har valt att 

inte utnyttja föreskriftsrätten i detta skede 

vad gäller grundkartor vilket Göteborgs 

stadsbyggnadskontoret tycker är klokt. 

Boverket bör, likt Lantmäteriet, inte 

utnyttja föreskriftsrätten i detta skede då 

varken kommuner, 

programvaruleverantörer, Lantmäteriet 

och Boverket inte är mogna att ta steget in 

i bindande regelverk.  

 

Konsekvenser av för stora 

datamängder i resp detaljplan 



 
Vidare kan begräsningar i programvarors 

kapacitet medföra att all information inte 

kan hanteras på ett tillfredställande sätt i 

detaljplan och planbeskrivningar. Det är 

svårt att bedöma konsekvenserna av detta 

men en följd av det skulle kunna vara att 

det istället måste göras fler detaljplaner 

som omfattar mindre geografiska områden 

alternativt fler program och fördjupade 

översiktsplaner för att hantera större 

utredningar och frågor innan detaljplan tas 

fram.  

 

Detta skulle innebära ekonomiska följder 

som inte tas i beaktning i 

konsekvensanalysen.  

 Sid 18 – Konsekvenser, En digital detaljplane- 

och samhällsbyggnadsprocess 

Göteborg delar Boverkets uppfattning om 

att digitala detaljplaner kommer innebära 

ekonomiska vinster i 

samhällsbyggnadsprocessen. Dock bör det 

tydligare framgå att producenterna av 

digital planinformation inte kommer ta del 

av dessa vinster utan att det utökade 

offentliga åtagande som kommunerna får i 

och med de nya författningsförslagen 

kommer innebära ökade kostnader för 

kommunerna.   

 

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 Stadsbyggnadskontoret 

i Göteborgs digitaliseringsprojekt för 

detaljplaner har det visat sig innebära 

högre kostnader vid framställandet av 

detaljplanerna digitalt och därmed 

bedömer Stadsbyggnadskontoret att de 

ekonomiska nyttorna av detta förslag 

främst kommer upplevas i andra 

verksamheter än den egna.   

 

Författningsförslaget innebär också att de 

som idag framställer planbeskrivningar 

ska besitta nya kompetenser för att kunna 

skapa informationen digitalt. Nya roller 

inom kommunerna kommer bli aktuella.  

 Sid 18-19 – Konsekvenser, Nya bindande regler 

 

Detaljplanens och planbeskrivningens 

utformning och innehåll har utvecklats 

och förbättrats i generationer och det finns 

risk att man tappar positiva delar när stora 

förändringar som författningsförslaget 

innebär träder i kraft. Därmed anser 

stadsbyggnadskontoret att föreskrifterna 

 



 
ska vara allmänna råd tills att de är testade 

att fungera på ett tillfredställande sätt.  

 Sid 19 - Övergripande konsekvenser av 

författningsförslaget 

Då varje detaljplan reglerar en unik plats 

med unika förutsättningar finns det risk att 

regleringen av planbeskrivning kan 

innebära onödigt arbete för att nå 

enhetlighet genom att mer information än 

nödvändigt tillförs detaljplanen om varje 

tema, huvudområde och kategori i 

planbeskrivningen ska behandlas i varje 

detaljplan. Det skulle då också kunna 

medföra att planbeskrivningen blir svårare 

att förstå och tolka om den innehåller mer 

information än nödvändigt. Det framgår 

inte av förslaget om varje tema, 

huvudområde och kategori är 

obligatoriska att behandla eller om de 

enbart är valbara vid behov.   

 

”Boverket bedömer att det går att uppfylla 

kraven genom vidareutveckling av 

programvaror som finns tillgängliga på 

marknaden.” 

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 det 

bedöms finnas förutsättningar för att 

uppfylla kraven genom vidareutveckling 

av programvaror är inte tillräckligt för att 

förslaget ska utgöra en föreskrift. 

 



 
 Sid 21 – Konsekvenser för företag, 

Programvaruutvecklare 

Boverket kan inte själva bedöma 

konsekvenserna av kommande 

specifikationer för planbeskrivning som 

Lantmäteriet ska ta fram och har därmed 

inte med detta i denna 

konsekvensbeskrivning. Detta i sig bör 

konsekvensbeskrivas och visar tydligt på 

att förslaget inte är redo att utgöra en 

föreskrift då de fullständiga 

konsekvenserna inte går att bedöma. 

Se kommentar för Sid 17 – Konsekvenser. 

 

 Sid 22 – Konsekvenser för företag, Övriga 

företag 

 

Risk att fokus hamnar på att uppfylla krav 

på att tillgängliggöra digital 

planinformation istället för resultatet – en 

god samhällsbyggnad.  

 

Det kommer fortfarande vara mycket 

lokala variationer eftersom det är unika 

förhållanden i olika planer.  

 

 Sid 23 – Konsekvenser för allmänheten Att införa tvingande regelverk för att 

skapa digitala detaljplaner medför inte per 

automatik att informationen i dem blir 

tydligare för kommuninvånare då 

visualiseringen av informationen är något 

som inte regleras.  

 

Kommuninvånare, bygglovshandläggare 

etc ska kunna ta till sig informationen på 

ett enkelt sätt. Att dela upp informationen 

i en planbeskrivning och ange den inom 

olika geografiska ytor kan leda till 

 



 
otydlighet och att den som läser 

handlingen missar information om den 

inte klickar sig igenom hela detaljplanen. 

Det kan också bli svårt att veta när man 

har läst klart all information som ingår i 

detaljplanen.  

 

Det finns risk för att planbeskrivningen 

blir mer svåröverskådlig när den delas upp 

i mindre delar som kopplas geografiskt till 

olika ytor.  

 

Det finns en risk att uppdelningen i olika 

avsnitt enligt föreskrifter gör själva 

förslaget “snuttifierat” och svårare att 

förstå. Idag läggs ofta mycket arbete på att 

förklara planen, innehåll, förutsättningar, 

ställningstagande mm på ett begripligt sätt 

där varje mottagare har olika intressen och 

olika fokus.  

För gemeneman är planbeskrivning redan 

idag svår att förstå och denna uppdelning 

av information kan leda till att den blir 

ännu svårare att ta till sig och att skilja på 

vad som hör till planbeskrivning och vad 

som är detaljplan. 

 

Planbeskrivningen kommer därför 

troligtvis behöva flera olika 

visualiseringar för att dels kunna få en 

samlad bild över innehållet i handlingen, 



 
dels en uppdelad med vilken information 

som hör till vilket område i detaljplanen.  

 

Göteborg har haft liknande utmaningar i 

arbetet med digital översiktsplan och ser 

att det med största sannolikhet kommer 

uppstå liknande problem med 

visualisering av digitala detaljplaner och 

planbeskrivningar. 

 Sid 24 – Konsekvenser för staten När tillgängligheten för detaljplaner ökar, 

ökar även sannolikheten för att fler 

personer yttrar sig i ärendena som i sin tur 

även kan öka mängden överklaganden.  

Om detaljplaner dessutom kan överklagas 

på formalia fel, som Boverket tidigare 

presenterat i förslag till föreskrifter, 

kommer även det bidra till att detaljplaner 

kan överklagas på fler grunder som 

sannolikt kommer innebära fler 

överklaganden.  

 

 Sid 25 – Konsekvenser för kommunerna, 

Kommunernas kostnader för införandet 

Det finns idag inget krav på att 

planbeskrivningen ska vara digital och det 

är inte heller något som kommunerna har 

arbetat med at ta fram själva. Boverket har 

i konsekvensutredningen inte tagit upp 

och bedömt det som de nämnder på s 35 i 

handlingen, nämligen att ett införande av 

kraven kan för många kommuner 

uppfattas som ett nytt arbetsmoment 

eftersom det inte är ett arbetssätt som 

tillämpas av alla kommuner idag (s bl s 

 



 
35).  Detta kan enligt Boverket innebära 

att detaljplaneprocessen tar längre tid. 

Vem som ska stå för tidskostnaden 

framgår inte, är det kommunerna eller 

exploatörerna?  

 Sid 25 – Konsekvenser för kommunerna, 

Kommunernas kostnader för införandet 

Upphandling av programvara  

Den potentiella ekonomiska vinst som 

Boverket ser med att flera kommuner kan 

gå ihop vid kravställning och upphandling 

av nya datasystem delar inte Göteborg. 

För att framställa en planbeskrivning idag 

behövs inte några nya datasystem 

upphandlas då de programvaror som 

används vid framställning av 

planbeskrivning idag är en del av 

grundutbudet av programvaror som finns i 

verksamheterna för att framställa även 

annat material. Detta innebär att samtliga 

kommuner kommer behöva handla upp 

nya system för att kunna utföra sitt 

grunduppdrag och oavsett om 

kommunerna går ihop för att göra detta 

eller gör det var och en förs sig så är det 

en kostnad som tillkommer för respektive 

kommun.  

 

Otillräckliga grunder för att inte utreda 

konsekvenserna 

Swecos utredning som Boverket hänvisar 

till gjordes för ett antal år sedan då bland 

annat faktiska juridiska hinder för 

framställandet av digitala detaljplaner 

ansågs som upplevda juridiska hinder. 

Komplettera med ekonomisk konsekvens 

för kommunerna vid kravställning och 

upphandling av nya systemstöd för 

framställande av planbeskrivningar i 

enlighet med föreslagna föreskrifterna.  

 

Komplettera konsekvensbeskrivning med 

konsekvenser för att myndighetsbeslutet 

även ska arkiveras som en allmän handling 

i detaljplaneärendet utöver att uppgifterna i 

dem kunna tillgängliggöras och behandlas 

digitalt.  

 

Komplettera med konsekvenser för 

ytterligare längre handläggningstider för 

framställande av digitala planbeskrivningar 

i enlighet med föreslagna föreskrifter. 



 
Utredningen omfattar också enbart 

digitala plankartor och inte 

planbeskrivning. Göteborgs 

stadsbyggnadskontor anser därmed att 

studien inte är applicerbar på föreskrifter 

för planbeskrivningar och dagens vetande 

om faktiska juridiska hinder med 

framställandet av digital planinformation.  

 

Vidare anser Göteborgs 

stadsbyggnadskontor att vad några 

kommuner anser om implementering av 

digitalt arbetssätt för nya detaljplaner är 

irrelevant vid införandet av ny lagstiftning 

som tvingar samtliga kommuner att ändra 

arbetssätt. Boverkets bedömning att någon 

utredning inte behöver göras på grund av 

detta anser Stadsbyggnadskontoret är 

tagna på fel och otillräckliga grunder.  

 

Göteborgs stadsbyggnadskontors 

erfarenhet av digitala detaljplaner skiljer 

sig åt från resultatet av Swecos 

intervjustudie. Göteborg har själva varit i 

kontakt med och arbetat med flera 

kommuner som anses som ledande inom 

utveckling av digitala detaljplaner och 

dessa kommuner arbetar och framställer 

digitala detaljplaner på olika sätt, samt 

tolkar och följer lagstiftningen på olika 

sätt. Varje kommun gör var för sig ett 



 
tillfredställande arbete med att skapa 

digitala detaljplaner men det råder brist på 

att skapa informationen på ett nationellt 

lika sätt. Även de kommuner som idag 

skapar detaljplaner på ett mer digitalt sätt 

kommer behöva göra förändringar till sitt 

arbetssätt och handla upp utveckling av 

programvaror, likt de som inte har 

påbörjat någon digitalisering alls.  

 

Flera kommuner som Göteborg har varit i 

kontakt med har inte heller tagit 

tillräckligt stor hänsyn till det faktum att 

myndighetsbeslutet även ska arkiveras 

som en allmän handling i 

detaljplaneärendet utöver att uppgifterna i 

dem ska kunna tillgängliggöras och 

behandlas digitalt. Detta kommer att 

innebära mycket dubbelarbeten för 

kommunerna som Boverket bör redogöra 

för i denna konsekvensbeskrivning.  

 

Längre handläggningstider för 

detaljplaner 

Planteknikerna i Göteborg uppskattar att 

det tar ca 30% mer tid att skapa 

detaljplanekartor digitalt i programvaran 

Focus Detaljplan jämfört med att rita dem 

i vanliga AutoCAD. Att geografiskt ange 

varje planbestämmelse för sig på de ytor 

de gäller är tidskrävande och blir 



 
svårkontrollerat vid många 

planbestämmelser. Att redigera 

planbestämmelser och ”skissa” fram 

planförslaget, speciellt för planer med 

många bestämmelser är också mycket 

tidskrävande och de automatiska stöden 

som finns inbyggda i programmet kan 

även upplevas negativt då man ”tappar 

kontrollen” över sina ändringar och 

redigeringar eftersom mycket genereras 

automatiskt.  Göteborgs 

stadsbyggnadskontor ser därmed att det 

också kommer ta mer tid att skapa 

planbeskrivnigen digitalt, med sina många 

olika delar och kapitel som ska kopplas till 

den yta som den hör till. Och även här 

finns risken att man i ett “skisskede” av 

planbeskrivningen upplever att man tappar 

kontrollen över sina ändringar och vilken 

information som hör till vilka geometrier.  

 

 

I föreskrifter för planbeskrivningen ges 

förslag på att samtliga planbestämmelser 

ska motiveras i planbeskrivningen. 

Boverket lyfter i 

konsekvensbeskrivningen att 

detaljplanearbetet kommer ta längre tid då 

detta nya arbetsmoment införs.  

 

Merarbetet som digitala planbeskrivningar 

kommer att innebära vid framställandet av 

detaljplaner och planbeskrivningar måste 



 
tas i beaktning, konsekvensutredas och 

kunna finansieras. 

 Sid 27 - Den kommunala finansieringsprincipen Kommunerna är i väldigt olika faser när 

det gäller digitalisering av nya 

detaljplaner det är på många håll ett 

sedan länge etabablerat arbetssätt. En 

ekonomisk reglering till följd av 

finansieringsprincipen görs normalt bara 

vid ett tillfälle och inte retroaktivt, vilket 

skulle innebära svårigheter i att avgöra 

hur finansieringsprincipen ska tillämpas i 

detta fall där kommunernas 

förutsättningar skiljer sig så mycket åt. 

 

Göteborgs stadsbyggnadskontor delar inte 

boverkets uppfattning enl ovan och anser 

att det inte är en tillräcklig anledning att 

inte tillämpa principen. Då kommunerna 

åläggs ett utökat offentligt åtagande att 

tillgängliggöra information digitalt bör 

den kommunala finansieringsprincipen 

tillämpas för de ökade kostnaderna. 

 

Att 80% av kommunerna finner ett värde i 

att använda programvara som möjliggör 

digitala detaljplaner innebär inte att alla 

använder denna programvara fullt ut eller 

att de använder programvaran på rätt sätt. 

Vart siffran på 80% kommer från framgår 

inte heller. Som tidigare nämnt är 

Göteborgs erfarenhet att kommuner 

skapar digitala detaljplaner på olika sätt. 

 

 

 



 
Detta innebär att samtliga kommuner 

kommer behöva göra förändringar till sina 

arbetssätt för att följa en nationell 

standard, genom att bland annat följa 

denna föreslagna föreskrift om 

planeskrivning. 

Denna siffra bygger också på att 

kommuner använder system som är 

anpassade för digitala plankartor, inte för 

planbeskrivningar, vilket gör argumentet 

irrelvatant i detta sammanhang. Det finns 

idag inga system som hanterar digitala 

planbeskrivningar och därmed inga 

kommuner som har sådana system. 

Stadsbyggnadskontoret anser därmed att 

argumentet som Boverket bygger sin 

bedömning på att den kommunala 

finansieringsprincipen inte kan tillämpas 

bygger på fel och otillräckliga grunder. 

 Sid 49, Motiv till bilagan  Under motiv till bilagan framgår att bilder 

kan förses med ett eller flera 

huvudområden. Användning av bilder 

nämns i övrigt inte explicit i remissen. Det 

är viktigt att kommunen även fortsatt kan 

använda sådant illustrationsmaterial som 

krävs enl. PBL 5 kap 33 §. 

Förtydliga att möjligheten att använda 

illustrationsmaterial inte ska begränsas till 

specifika teman, huvudområden eller 

kategorier. Möjligheten ska finnas 

genomgående i hela planbeskrivnigen. 

2 kap 1 § Sid 30 – 2 kap §1 Detaljplanens syfte Instämmer i att syftet bör vara relativt kort 

och generellt.  

 

Det är bra att Boverket inte föreslår låsta 

fraser för formuleringar av detaljplanens 

syfte. Det är svårt att förutse samtliga 

syften med upprättande av en detaljplan. 

 



 
Instämmer i att formuleringar av 

detaljplanens syfte framförallt är en 

vägledningsfråga. 

 Sid 31 Beskrivning av detaljplanen 
2 § Kommunen ska i planbeskrivningen 

redovisa: 
1. vilken bebyggelseutveckling som kommunen 

har avsett med detaljplanen 

Det är inte enbart bebyggelseutveckling 

som kan ligga till grund för ett planarbete.  

Det kan finnas andra skäl som t.ex. 

upphävande av bef detaljplaner som inte 

längre är aktuella eller att säkerställa 

allmän plats. Bebyggelseutveckling avser 

ett större sammanhang medan detaljplan 

kan innebära mindre åtgärder t.ex. garage 

på prickmark. Är det inte markanvändning 

man avser istället för 

bebyggelseutveckling? 

 

2 kap 3 § Sid 34 – 3 § planeringsförutsättningar 

 

Det kan vara positivt att det finns en 

sammanställning och sammanfattning av 

planeringsförutsättningarna och hur dessa 

har kommit att påverka planens 

utformning och anpassning. Det är ett sätt 

att renodla planbeskrivningen som 

troligtvis bör leda till att antalet sidor i 

planbeskrivningen kan minska. Instämmer 

i att det kommer att behövas mer 

vägledning gällande detta. 

 

Räcker det med att sammanfatta och 

beskriva vilka underlag som finns? Eller 

måste underlagen och utredningarna följa 

med planförslaget? 

Komplettera med vägledning gällande 

sammanställning och sammanfattning av 

planeringsförutsättningar. Den bör vara på 

plats före det att föreskrifterna antas. 

 

2 kap 4 § Sid 35 – 4 § motiv till detaljplanens reglering.   Det kan vara ett omfattade arbetet under 

planprocessen att motivera stöd för 

reglering av samtliga planbestämmelser i 

en detaljplan. Det kommer innebära mera 

Inta tvinga att ange motiv till varje 

planbestämmelse. 

 



 
arbete för planhandläggaren, framförallt i 

detaljplaner med många 

planbestämmelser.  

 

Samtidigt skulle det kunna innebära en 

kortare bygglovsprocess. Om det finns 

tydliga motiv till regleringen med 

planbestämmelser kan frågor och 

diskussioner om specifika 

planbestämmelser undvikas i 

bygglovsskedet. Det kan innebära att 

diskussioner gällande en 

planbestämmelses syfte eller en tolkning 

av hur vida ett förslag avviker från en 

planbestämmelse eller ej utgår eller 

underlättas. 

 

Dock anser Stadsbyggnadskontoret att det 

inte ska vara tvingande att ange 

motivering, utan en möjlighet. Att 

motivera en del bestämmelser kan vara 

bra men inte för andra. Det kan bidra till 

en onödig detaljeringsgrad och belasta 

detaljplanen med för mycket och onödig 

information för såväl den som skapar 

detaljplanen som de som ska läsa och 

förstå detaljplanen i efterhand. Motivering 

av planbestämmelser kan istället göras vid 

behov.  

 

Bra att det framgår att man inte ska 

upprepa motiveringar då samma 

Utveckla färdiga formuleringar för att 

underlätta och standardisera motiveringar 

som är av enklare karaktär.  



 
planbestämmelse förekommer på flera 

ställen i en detaljplan. 

 

Bra att lagstödet inte behöver anges på 

plankartan.  

 Sid 35 Som nämnts i kommentaren till 

detaljplanens syfte är det inte meningen 

att syftet ska bli alltför omfattande och 

motivera varje liten detalj i detaljplanen. 

Föreskriften anger därför att syftet ska 

vara kortfattat uttryckt. Med det sagt så 

går det ändå att motivera en rad 

regleringar utifrån syftet, beroende på hur 

syftet är formulerat. 

 

Otydligt vad det innebär och hur det ska 

tillämpas i praktiken.  

 

 Detaljplanens genomförande 5 §  
Sid 35 

När denna typ av information 

tillgängliggörs är det viktigt att det är 

tydligt vad en detaljplan innebär och inte 

innebär - att detaljplanen inte behöver 

vara genomförd. Annars finns stor risk för 

att det tolkas fel av en lekman.  

 

 Sid 36 Motiv Det kan i många fall vara olämpligt att 

ange precis hur många kvadratmeter som 

ska överföras eftersom detta bestäms 

exakt först då detaljplanen genomförs. 

 

Ett klargörande behövs när det gäller 

användning av digitala detaljplaner i 

samband med olika myndighetsbeslut, 

bl.a. bygglov och fastighetsbildning. Idag 

är en viss tolkningsmån tillåten, vad 

Tolkningsmån bör finnas kvar. Redogör för 

ev konsekvenser. 

 



 
händer med den vid digitalisering av 

detaljplaner? 

 Sid 36 - 37 Konsekvenser §6-8 Genom att de fastighetsrättsliga 

åtgärderna presenteras i 

planbeskrivningen blir det tydligt hur 

detaljplanen är tänkt att genomföras och 

vilka konsekvenser detta får för berörda 

fastighetsägare och rättighetsinnehavare.  
 

Viktigt att det tydligt framgår vad det är 

dessa siffror innebär, speciellt om de 

presenteras mer exakt.  

 

2 kap 10 §  Otydlig och olämplig bestämmelse, “kan 

antas” samtidigt som man anger vilka 

kostnader som kan uppkomma. Men de 

faktiska kostnaderna för åtgärder som ska 

vara långt i framtiden eller avgöras av en 

annan myndighet kan vara svår att 

uppskatta.   

 

Svårt att se hur detta ska anges då 

specifikationer för planbeskrivningar inte 

finns. Vilken detaljeringsgrad ska det 

vara?  

 

2 kap 11 §   I PBL 12 kap. 9 § anges att 

byggnadsnämnden får ta ut en planavgift. 

Att även ange det i föreslagna föreskrifter 

blir en dubbelreglering.  

 

Dock kan det underlätta vid prövning av 

bygglov om det framgår av 

planbeskrivningen om planavgift ska tas 

ut. Det blir både tydligare för de 

Vidare utredning krävs om det är lämpligt 

att planbeskrivningen innehåller uppgifter 

om planagift. Detta på grund av att 

förslaget innebär en dubbelreglering som i 

sådant fall återfinns både i PBL och i den 

föreslagna föreskriften. 

 



 
fastighetsägare som berörs av 

planförslaget och underlättar vid prövning 

av bygglov. Idag kan det i vissa fall ta 

lång tid att reda ut om det finns planavtal 

eller om planavgift ska tas ut vid 

bygglovet. Då det finns lagkrav på att 

hantera ansökan om bygglov inom tio 

veckor från komplett ansökan så är det en 

fördel om denna information tydligt 

framgår av planbeskrivningen och att 

normen blir att titta i planbeskrivningen 

för att få svar på frågan om hur vida 

planavgift ska tas ut eller ej. 

 

Dock behöver förslaget gällande att 

kommunerna ska redovisa om de avser att 

ta ut planavgift i planbeskrivningen 

utredas vidare.  Hur tydlig behöver 

redovisningen vara? Ska det finnas en 

karta som redovisar om det finns planavtal 

eller om planavgift ska tas ut vid bygglov? 

Vad händer om kommunerna exempelvis 

missar upplysning om planavgift för en 

fastighet i planbeskrivningen, har de då 

inte rätt ta ut planavgift? Vilka 

ekonomiska konsekvenser kan uppstå för 

kommunerna? Om det i planbeskrivningen 

framgår att planavgift ska tas ut vid 

nyttjade av planen för specifika fastigheter 

kan det bli svårt att följa upp när 

planavgiften har tagits ut. Om en 

fastighetsägare exempelvis söker flera 

bygglov på sin fastighet så är det svårt att 



 
följa upp vid vilket bygglov planavgiften 

togs ut.  

2 kap 13 §  Innebär bestämmelsen att kommunerna 

tvingas till dubbelarbete så länge som 

regelverket angående ex arkivering mm 

släpar efter? 

 

Otydligt vad det innebär att information 

om ärendet ska finnas kopplat digitalt till 

planområdet och kunna läsas samlat. 

 

2 kap 14 §  Ska ändringen endast anges i 

planbeskrivningen? Ändringar på 

plankartan måste också kunna anges med 

t.ex. nya eller upphävda 

planbestämmelser.  

 

I remissomgång två av föreskrifterna så 

står det: 

Kapitlet om ändring utgår. Skälet är att de 

regler om ändring som är relevanta för 

digitaliseringen av 

detaljplaneinstrumentet, nu till stor del 

flyttats över till 2 kap., som handlar om 

digital detaljplaneinformation. Samtidigt 

har flera remissinstanser framfört att det 

finns ett stort behov av vägledning och 

tydligare reglering för hur ändring, och 

även upphävande, av detaljplan ska 

genomföras och redovisas. Boverket anser 

i nuläget inte att de oklarheter som finns 

kan lösas i denna föreskrift, men delar 

uppfattningen att det behövs vägledning i 

frågan. 

Ta bort förslaget och arbeta fram allmänna 

råd för såväl planbeskrivning som 

plankarta som stöd för kommunerna för 

både ändringar av detaljplan och för 

rättelser.  

 

 



 
 

Att ändring av detaljplan ingår i 

föreskriften för planbeskrivning men inte i 

föreskrifterna för plankartan är 

förvirrande. Det innebär att det kommer 

finnas föreskrift gällande hur ändring av 

detaljplan ska hanteras avseende 

planbeskrivningen, men inte för hanterar 

av ändring av detaljplan avseende 

plankartan. Menar Boverket att ändring av 

detaljplan inte ska synas på plankartan 

utan enbart i planbeskrivningen? 

Eller arbetar Boverket om föreskrifterna 

gällande plankarta efter remissomgång 2 

så att de även innefattar ändring av 

detaljplan? 

Då föreskrifterna inte sänds ut på remiss 

samtidigt är det svårt att få en helhetsbild 

av förslaget. 

 

Många ändringar av detaljplaner görs på 

äldre stadsplaner eller detaljplaner.  Deras 

planbeskrivningar skiljer sig ofta avsevärt 

från dagens, det kan därför vara svårt att 

uppdatera planbeskrivningen och få en 

sammanhållen helhet i planbeskrivningen. 

Det är bra att kommunen själva får avgöra 

hur uppdateringen ska ske, men det 

behöver förtydligas hur uppdateringen ska 

ske. Kan uppdateringen ske i ett separat 

dokument eller måste den ske i den 

gällande planbeskrivningen? 

 



 
I Göteborg har vi hanterat detta genom att 

ta fram ett separat dokument som kallas 

för tillägg till planbeskrivning alternativt 

lagt tillägg till planbeskrivning på 

plankartan tillsammans med 

planbestämmelser som upphävs och 

tillkommer.  Uppdatering av 

planbeskrivning är troligtvis ett bättre 

ordval än tillägg till planbeskrivning då 

den antagna planbeskrivningen fortfarande 

gäller.  

 

Dels står det att ny planbeskrivning inte 

behöver tas fram, dels att kommunen ska 

istället uppdatera ursprunglig 

planbeskrivning. Vad är det egentligen 

som gäller? Otydligt om det är valbart 

eller endast möjligt att uppdatera 

ursprunglig planbeskrivning. Om det 

sistnämnda gäller kommer det uppstå stora 

problem då planbeskrivningar i befintliga 

detaljplaner ska digitaliseras och anpassas 

till strukturen i planbeskrivningar enligt 

denna föreskrift. Till dessa 

planbeskrivningar ska då även plankartan 

digitaliseras och tolkas om vilket 

Stadsbyggnadskontoret anser är ytterst 

olämpligt. Det skulle bidra till orimligt 

höga kostnader för framtagande av mindre 

ändringar och medföra en längre 

planprocess. De positiva effekterna av 

möjligheten att göra ändringsplaner går 

således förlorat.  



 
 

Inte bra att en myndighet i bindande 

föreskrift anger “Hur kommunen väljer att 

göra “uppdatering” av planbeskrivningen 

är inte reglerat, utan det är upp till 

kommunen att avgöra vad som är bäst.” 

Oklart hur det är tänkt. Fungerar det t ex 

att “uppdatera den ursprungliga 

planbeskrivningen” då det är två 

beslutsdokument? Kan behöva ha kvar 

den äldre versionen för att kunna tolka vad 

som gällde vid ett visst tillfälle.  

 

Finns risk att det inte blir ett enhetligt sätt 

som ändringaplaner görs på och då går 

också de positiva effekterna till spillo med 

mer enhetlighet i och med 

digitaliseringen. 

 

Hur hanteras rättelser i detaljplan och 

planbeskrivning?   

 Sid 42 Kommunerna behöver säkerställa tillgång 

till en programvara som är kapabel att 

skapa den information som krävs för att 

efterleva denna författning genom 

upphandling eller egen utveckling av 

programvara. 

 

Ingår det i en kommuns åtaganden att 

utveckla programvaror för att kunna 

uppfylla föreskrifter?  

Programvaror bör finnas på plats innan 

föreskrifter tas fram.  

 



 
3kap 2 § 

 

Sid 43 Arbetsmetodiken vid författandet av 

planbeskrivningen kommer att 

förändras vilket under införandefasen 

förväntas innebär en marginellt högre 

tidsåtgång. Förändringen förväntas kunna 

ge tids och kvalitetsvinster vid 

genomförande av detaljplanen. 

 

Göteborgs erfarenhet av att skapa digitala 

detaljplaner (plankartor) är att det i snitt 

tar 30% längre tid än att skapa dem 

“analogt” i AutoCAD eftersom varje 

planbestämmelse ska kopplas till rätt 

geografisk yta. När planbeskrivningen 

också ska kopplas till ytor i detaljplanen 

kommer detta med störta sannolikhet 

också ta avsevärt mycket mer tid än sättet 

man skapar planbeskrivningar på idag. 

Därmed delar inte Stadsbyggnadskontoret 

Boverkets uppfattning att 

författningsförslaget kommer innebära en 

marginell högre tidsåtgång. 

Stadsbyggnadskontoret ser att det kommer 

ta avsevärt mycket längre tid att skapa 

informationen med längre planprocesser 

och dyrare detaljplaner som följd.    

 

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.   

 



 
3 kap 2 § Sid 43 Konsekvenser Planbeskrivningens innehåll eller de 

avvägningar som måste göras vid 

framtagande av en detaljplan påverkas 

inte. 

Som tidigare nämnt kan Göteborg inte 

skapa samtliga detaljplaner digitalt idag då 

de innehåller för stora 

informationsmängder som dagens 

programvaror inte har kapacitet att klara 

av. Detta problem har under en längre tid 

arbetats med, såväl lokalt som ihop med 

programvaruleverantör. Förbättringar har 

gjorts men än är inte systemet helt 

tillfredställande och stora detaljplaner 

skulle ta väldigt lång tid att skapa digitalt 

och kvalitén på informationen skulle bli 

svår att kontrollera. Sannolikt kommer 

detta problem även omfatta 

planbeskrivningar när de ska skapas 

digitalt och informationen i dem införlivas 

med plankartan. Detta kommer troligtvis 

medföra begränsningar i hur stora 

detaljplaner som kan skapas baserat på hur 

stor informationskapacitet 

programvarorna klarar av. I praktiken 

skulle detta innebära att detaljplaner skulle 

behöva avgränsas på grund av 

programvarors kapacitet och inte på grund 

av vad som är lämpligt enligt 

markanvändning.   

Boverket bör inte utnyttja föreskriftsrätten i 

detta skede och istället utnyttja undantaget i 

29 § i förordningen tills att samtliga 

förutsättningar finns på plats och de 

sammantagna konsekvenserna för en digital 

helhetslösning för digitala detaljplaner med 

planbeskrivning går att bedöma.  

Föreskrifterna ska vara allmänna råd tills att 

föreskrifterna och systemstöd är fullständiga, 

testade och stabila. 

 

3kap 4 § 

 

Sid 44 Motiv I paragrafen regleras även att motiven till 

regleringarna i detaljplanen ska kopplas 

till den bestämmelsegeometri i 

 



 
detaljplanen som regleringen avser. En 

sådan koppling gör motivet sökbart 

tillsammans med regleringen och det 

geografiska utrymme regleringen avser. 

 

Om beskrivning och motivering ska 

framgå för varje del kanske man kan ta 

bort planbestämmelserna och istället bara 

beskriva i klartext vad som ska gälla inom 

området.  

Kan planbestämmelser bli överflödiga när 

man även ska koppla motiveringen till 

planbestämmelsen? 

 Sid 44 Konsekvenser "förväntas innebär en marginell högre 

genomförande av detaljplanen"  

Vad menas? 

 

3 kap 5 §  Samma ärendeinformation i plankarta och 

planbeskrivning. Behöver 

ärendeinformationen upprepas på båda 

ställena när planbeskrivningen och 

plankartan ska vara ihopkopplade?   

 

3 kap 5 § 

 

Sid 44 Planerna innehåller information om helt 

olika nivåer och detaljeringsgrad. Från tex 

översiktsplanen, hållbarhet osv till 

bevarande av ett träd på en specifik plats. 

Från krav från EU till hänsyn till närmaste 

granne. Det kan bli problematiskt att knyta 

allt digitalt till olika delområden i planen. 

 

2 kap. 14 § Sid 41 Bra att kommunerna ska beskriva i 

planbeskrivningen varför detaljplanen 

ändras och varför inte ny detaljplan tas 

fram. Det blir också tydligare för 

 

 



 
sakägarkretsen och remissinstanser om 

detta framgår av planbeskrivningen. 

3 kap. 4 § Sid 43 Otydligt att förstå hur detta praktiskt 

kommer att fungera och se ut. Det är 

tydligt att samtliga förutsättningar inte 

finns på plats och att Boverket därav har 

formulerat detta väldigt fritt och “luddigt”.  

 

3 kap. 5 §  Vad menas med vilket datum detaljplanen 

är påbörjad? Avses datum för planbesked? 

Det datum kommunen börjar ta fram 

planhandlingar? Eller det årtal kommunen 

har satt i en eventuell startplan? 

 

Byggnadsnämnden i Göteborg har ställt 

denna fråga i tidigare remissvar.  

För tydliga vad som avses med vilket 

datum detaljplanen är påbörjad.  

Bilaga till föreskrift och 

allmänna råd 

 Under temat “Genomförandefrågor”, finns 

7 st olika “huvudområden” varav ett av 

huvudområdena är “annat”-huvudområde. 

Detta är bra då det ger möjlighet att ha 

med saker i planbeskrivnigne som vi inte 

kan förutspå idag. 

Vidare finns under resp “huvudområde” 

ett antal fasta kategorier. Även dessa bör 

kompletteras med ett fält där “annan” 

kategori kan anges för att säkerställa att 

föreskriften inte begränsar framtida behov 

eller behöver uppdateras för att tillgodo se 

dem.  

 

Samma gäller “Konsekvenser”, 

“Planeringsförutsättningar”, 

“Planeringsunderlag”  

 

Komplettera med fält för “annat” för 

samtliga “kategorier”.  

 

Förtydliga om kategori är obligatoriskt att 

ange.  



 
Listan är icke uttömmande och det går 

därför att ange kategorier som inte finns i 

tabellen. Den information som inte tillhör 

någon av de namngivna kategorierna i 

bilagan behöver däremot inte förses med 

en kategori. 

 

Ovanstående och 3 kap 2 § kan tolkas som 

att om informationen inte tillhör någon 

kategori så behöver man inte ange någon 

kategori, men den som vill kan hitta på en 

egen. Kategorierna är bara obligatoriska 

om informationen passar in i dem. Tema 

och huvudområde är alltid obligatoriskt.  

 Sid 46 bilagan – detaljplanens syfte Tidigare har detaljplanens syfte ofta 

kombinerats med bakgrund, för att ge ett 

sammanhang och öka förståelsen för 

planförslaget. “Bakgrund” kan bli ett 

huvudområde som många lägger till som 

“annat”. Det finns även risk att 

bakgrunden bakas in i syftet av gammal 

vana eller i brist på bättre huvudområde.  

Lägg till “Bakgrund” som ett huvudområde 

under tema “detaljplanens syfte” eller 

“Beskrivning av detaljplanen”.  

 

 

 


