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§69 Dnr 2020/00046

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om planbeskrivning

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

1 Byggnadsnämnden godkänner remissvaret till Boverket.

Bakgrund

Riksdagen och regeringen har uttalat en tydlig ambition att Sverige ska bli
bäst i världen på att använda digital teknik. Ett av fokusområdena för detta
arbete är samhällsbyggnadsprocessen. Regeringen gav därför i januari 2017
Boverket i uppdrag att utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas
digitalt (Regeringsbeslut N2017/00584/PBB).

I början av 2020 hade Falköpings kommun möjlighet att yttra sig (byggnads-
nämndens arbetsutskott § 17/2020) över remiss för förslag för föreskrifter
och allmänna råd om detaljplan samt boverkets allmänna råd om redovisning
av reglering i detaljplan. Det remitterade förslaget syftade till att skapa
tydlighet och enhetlig detaljplanering samt övergripligt reglera
förutsättningarna för att överföra informationen i detaljplanen digitalt.
Överföring av plandata som finns i planbeskrivningen undantogs i den
remissen. Som ett vidare steg kompletteras författningen nu med föreskrifter
och allmänna råd för planbeskrivningen varpå kommunen ges möjlighet att
yttra sig över remiss för förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om planbeskrivningen.

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning

Falköpings kommun tillstyrker förslaget med kommentarer. Digitalisering
av detaljplaner bedöms av kommunen vara positivt. Detta främst då det
skapas möjligheter för vidare användning av digital detaljplanedata i form av
exempelvis enklare tolkningar av detaljplaner vid bygglovshantering. En
förutsättning för detta är att detaljplanedata är digital, vilket i detta
hänseende innebär att informationen är läsbar för datorer och inte "pdf-
digitalt". Delar av remissen bedöms enligt förvaltningen vara otillräckligt
konsekvensbeskriven varpå kommunen har kommentarer till remissen.
Kommentarerna finns i sin helhet bilagda till ärendet men remissen och
kommunens kommentarer sammanfattas nedan.

Av remissen framgår inte hur planbeskrivningen kommer presentas utan det
som regleras är hur data ska överföras. Hur data från planbeskrivningen (som
idag presenteras i ett separat textdokument) i framtiden ska presenteras utåt
till berörda är inte presenterat. Det är en fråga som överlåtits till
produktutvecklarna att hantera. Kommunen framhåller att det är svårt att
avgöra huruvida detta kommer göra digitala detaljplaner mer lättförståeliga
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än analoga (som idag) för lekmän och de som inte är insatta i
detaljplaneringen. Boverket presentar i konsekvensanalysen att plankarta och
planbeskrivning kommer bli mer detaljerat och tydligare för allmänheten än
vad det är idag, men grunden för detta uttalande är inte presenterat.
Kommunen framhåller därför i sitt yttrande att det är av stor vikt ur ett
demokratiskt perspektiv att medborgare kan förstå detaljplanens innebörd
vilket potentiellt skulle kunna försvåras till följd av att inte beskrivs hur
planbeskrivningen ska presenteras.

Boverket presenterar att det kommer bli stora vinster för byggsektorn men
att det stora arbetet kommer krävas från kommuners sida. Kommunens
arbete kommer bestå i införandet av nya tekniska applikationer för att kunna
uppföra digitala detaljplaner samt digitalisering av gällande/ äldre
detaljplaner. Falköpings kommun arbetar redan idag digitalt med plankartor,
men vad de nya föreskrifterna kommer innebära för arbetet med
planbeskrivningen har inte varit möjligt att bedöma fullt ut. Detta då det är
upp till produktutvecklarna att lösa hur arbetet kan ske. Av konsekvens-
analysen framgår inte hur arbetet med digitalisering av äldre planer kommer
genomföras samt vem som bekosta det. Det presenteras dock att den
kommunala finansieringsmodellen inte kommer vara applicerbar. Enligt
förvaltningens bedömning föreslås detta utredas ytterligare.

Av konsekvensanalysen framgår inte om det nya arbetssättet kommer
innebära snabbare handläggande av detaljplaner. Det som dock framgår är
att äldre detaljplaner behöver digitaliseras, vilket antas vara tidskrävande.
Under tiden som digitaliseringen av de äldre planerna sker kan produktions-
takten antas sjunka om kommunen står för digitaliseringen huruvida det blir
en snabbare produktionstakt av nya detaljplaner framåt (när alla äldre
detaljplaner är digitala) framgår inte.

Boverket presenterar att en nationellt enhetlig detaljplanering kommer
medföra att staten kommer kunna ta del av sina intressen enklare vilket i
Boverkets mening kommer innebära minskat antal överklaganden. Huruvida
det kommer uppstå fler eller färre överklagande från berörda sakägare
(närboende etcetera) framgår dock inte. Kommunen ser det som positivt att
statens överklaganden blir färre men framhåller att frekvensen av
överklaganden från medborgare behöver analyseras ytterligare.

Beslutsunder lag
Missiv, Remiss BFS 20xx-xx förslag till föreskrift och allmänna råd om
planbeskrivning, Konsekvensutredning föreskrifter och allmänna råd om
planbeskrivning, Svarsfil — ifylld (Falköpings svar).

Paragrafen skickas t i l l
Boverket
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