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Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter 
och allmänna råd om detaljplan samt förslag till 
Boverkets allmänna råd om redovisning av 
reglering i detaljplan 
Boverket dnr 6352/2018 

Nedan följer Geoforum Sveriges yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan med tillhörande konsekvensutredning samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning 
av reglering i detaljplan med tillhörande konsekvensutredning.  

Sammanfattning 
Boverket har remitterat dels förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan, dels förslag till 
allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Förslagen har remitterats i en tidigare version 
under 2019, vilken Geoforum också besvarade 19-07-05.  

Förslagen till föreskrifter och allmänna råd skiljer sig åt från den förra remissrundan då de delar som rör 
den digitala hanteringen är placerade i bindande föreskrifter och det som rör redovisning av reglering, 
dvs. möjlig visualisering, är placerade i vägledande allmänna råd. Syftet med denna fördelning är att inte 
låsa kommunerna till vissa tekniska lösningar eller digitala format, som kan vara begränsande och icke 
framtidssäkert för hur detaljplanernas planbestämmelser visualiseras. 

I tidigare remiss fanns förslag till föreskrifter avseende planbeskrivningens utformning. Denna del finns 
inte med i den nu aktuella remissen. Boverket har dock meddelat att detta kommer att remitteras 
senare under våren 2020 för att därefter komplettera föreskrifterna och de allmänna råden. Även det 
kapitel som handlade om ändring av detaljplan har utgått i remissen.  

Geoforum Sverige är positiv till att planbeskrivningen, och de övriga delar som tagits bort från remissen, 
helt har utgått från det nya förslaget. Geoforum Sverige konstaterar att flertalet av tidigare synpunkter 
på detta sätt inte är aktuella i det förslag som nu remitteras. Ett antal kommentarer och synpunkter 
meddelas dock genom detta yttrande. Geoforum Sverige anser att omställningen till digital hantering av 
detaljplaneinformation är viktig för att det bidrar till att lösa flera knutar kring effektivitet, demokrati 
och pedagogik samt återanvändbarhet av information. Geoforum Sverige är positiva till att de nya 
föreskrifterna är tvingande då det krävs tydlighet för att åstadkomma en övergång till digital 
informationshantering av detaljplaneinformation. 
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Geoforums synpunkter 

Förändringar från förra remissförslaget 
Förslaget till föreskrifter och allmänna råd har bearbetats sedan förra remissrundan och Geoforum 
konstaterar att flera av de synpunkter som lämnades då har tillgodosetts eller berör de delar av 
förslaget som ännu återstår att remitteras.  

Förslagen till föreskrifter och allmänna råd skiljer sig åt från den förra remissrundan då de delar som rör 
den digitala hanteringen är placerade i bindande föreskrifter och det som rör redovisning av reglering, 
dvs. möjlig visualisering, är placerade i vägledande allmänna råd. Syftet med denna fördelning är att inte 
låsa kommunerna till vissa tekniska lösningar eller digitala format som kan vara begränsande och icke 
framtidssäkert för hur detaljplanernas planbestämmelser visualiseras, viket är mycket positivt. 
Geoforum Sverige anser att de föreslagna föreskrifterna är ett steg i rätt riktning. Genom att jobba i ett 
digitalt flöde kan data återanvändas när detaljplanen vunnit laga kraft till exempel i samband med 
plangenomförandet i fastighetsbildning och bygglov. Det ökar effektiviteten i processerna och sparar 
stora belopp för byggaktören och övriga i processen. 

Föreskrifterna är ett steg i rätt riktning för planinformation som 
öppna data 
Geoforum Sverige anser att omställningen till digital hantering av detaljplaneinformation är viktig för att 
det bidrar till att lösa flera knutar kring effektivitet, demokrati och pedagogik samt återanvändbarhet av 
information. Geoforum Sverige är positiva till att de nya föreskrifterna är tvingande då det krävs 
tydlighet för att åstadkomma en övergång till digital informationshantering av detaljplaneinformation. 
Det behövs regler som leder till att detaljplaneinformationen blir standardiserad, digital samt öppen och 
maskinläsbar. Detaljplaneinformationen är en central del av flera processer inom samhällsbyggandet och 
därför är det viktigt att standardisera och tillgängliggöra informationen som öppna data och 
maskinläsbar till de som behöver den, till exempel företag, myndigheter, universitet och allmänhet. 

Geoforum Sverige tillstyrker förslaget med nedanstående kommentarer.  

a. Föreskrifter och allmänna råd  

Geoforum Sverige tillstyrker den valda uppdelningen med allmänna råd om förslag till redovisning av 
reglering i en separat del, men är dock tveksamma till rubriceringen ”Förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan”. Det är inte lämpligt att blanda föreskrifter och allmänna råd i samma 
dokument och Geoforum Sverige förordar en renodling.  
Geoforum Sverige önskar vidare att de allmänna råden tar höjd för hur gestaltningsfrågorna och 
gestaltad livsmiljö samt planens huvudsyftes koppling till planbestämmelserna, kan eller bör hanteras 
utifrån ett digitalt perspektiv för att underlätta efterföljande prövning av den typen av frågor.  Detta 
gäller även detaljplanernas, ofta omfattande, underlagsmaterial och utredningar så att även denna typ 
av information blir sömlös och återanvändningsbar samt förädlingsbar data. 

b. Avsätt resurser  
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De risker som föreskrifterna för detaljplaner innebär behöver observeras, då antalet detaljplaner som 
upphävs på formella grunder vid mindre administrativa felaktigheter kan komma att öka. Det är därför 
viktigt att avsätta både nationella och lokala resurser för kompetensutveckling hos kommunerna, för att 
säkerställa att så inte sker. Kommuner och andra aktörer inom planprocessen behöver ha rätt kunskap 
och rätt kompetens så att digitaliseringens möjligheter i både planprocess och 
plangenomförandeprocess tas tillvara på bästa sätt. 

c. Ärendehantering och arkivering saknas 

I ett modernt informationsperspektiv kan rättsverkande data ligga till grund för andra 
myndighetsbeslut. Varken förslaget till föreskrifter eller allmänna råd hanterar den viktiga 
digitaliseringen av ärendehantering och arkivering. Detta krävs för att inte efterföljande processer ska 
bli lidande och Geoforum Sverige förordar att det kompletteras.  

d. Bana väg för automatiserad bygglovsprocess och 
fastighetsbildning 

För att man i en framtid ska kunna automatisera beslut inom både bygglov och fastighetsbildning 
behöver dessa beslut baseras på rättsverkande information och inte bara en tolkning av beslutet i en 
digital kopia. Det är nödvändigt för att bana vägen för en digital samhällsbyggnadsprocess där 
informationen går att återanvända genom alla skeden. Föreskrifterna ska bana vägen för automatiserad 
bygglovsprocess och fastighetsbildning. 

e. Vägledning och visualisering av framtidens digitala 
detaljplaner 

Det finns en stor utmaning i att hitta sätt att frigöra sig från bilden av den analoga förlagan av 
detaljplanens visualisering vid övergången till digitala detaljplaner. Geoforum Sverige anser att det finns 
behov av att komplettera de allmänna råden med vägledning, inspiration om hur framtidens digitala 
detaljplaner kan visualiseras, automatiseras och skapa nya effektivare arbetssätt. 

f. Tydliggör begreppen digital koppling och överföring av 
digital information 

Begreppet digital koppling och överföring av digital information används på flera ställen som ett sätt att 
säkerställa ett samband mellan t.ex. planområdet och planinformation. Begreppet bör dock utvecklas 
och förklaras både i föreskrifterna och de allmänna råden. Avses här även möjligheten till 
maskintolkning, maskinlärning, AI samt att informationen ska innehålla 3D geografi?  

g. Frågeställningar kring användnings- och utformningsbehov 

Det finns även ett antal frågeställningar kring hur vissa användnings- och utformningsbehov kan 
hanteras utifrån förslaget till föreskrifter och allmänna råd, så som:  

• Förslaget om bestämmelser kring markens lutning anger att bestämmelser om största lutning på 
marken kan redovisas av en riktningspil med aktuella lutning. Detta är dels inte konsekvent med 
inriktningen i övrigt, att inte ha med symboliserade bestämmelser, dels borde en sådan 
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bestämmelse utgöras av en yta och en inte en linje. Det kan också nämnas att även markens 
minsta lutning kan vara relevant att reglera.  

• Boverket lyfter i vägledning vikten av att kommunerna säkerställer god strukturell och kvalitativ 
tillgång till ekosystemtjänster, men genom förslaget till föreskrifter och allmänna finns ingen 
möjlighet att reglera detta varken på allmän platsmark eller på kvartersmark. Inom kvartersmark 
finns även skäl att kunna reglera ekosystemtjänster i form av gröna väggar och tak, vilket inte 
inryms i förslaget. Inte heller bevarande av värdefulla träd eller komplettering återfinns. 

• Tydliggör i förslaget angående utformningsbestämmelser vad som avses med regleringen av 
byggnadsverks form, byggnadsverks material, utformning av tomt, byggnaders användning, 
lägenhetsutformning, lägenhetsfördelning och andelen lägenheter av olika slag i 
bostadsbyggnader. Här finns stor risk att olika kommuner tolkar in avsikter som inte Boverket 
avsett. 

Om Geoforum Sverige 
Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja 
samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.  

Geoforum utgör en mötesplats för sina 200 organisationsmedlemmar som består av statliga 
myndigheter, kommuner, företag, högskolor/universitet och andra organisationer som samlar in, 
producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata.  

Föreningens vision är: Ökad och breddad användning av geodata och digitalisering – för ett effektivt 
och hållbart samhälle!  

Geoforum Sverige arbetar för  

• reformer som möjliggör öppna geodata i Sverige 
• en digital samhällsbyggnadsprocess 
• att synliggöra geodatabranschens kompetens och innovationer inom smarta och hållbara städer 

och samhällen 
• kompetensförsörjning till geodataområdet. 
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