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Yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om planbeskrivning 
Boverket dnr 6352/2018 

Nedan följer Geoforum Sveriges yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning. 

Boverket har remitterat förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och 
tillhörande konsekvensbeskrivning. Förslaget har remitterats i tidigare versioner under 2019 och våren 
2020, vilken Geoforum besvarade 19-07-05 samt 20-03-13. Det har nu delats i två författningar, en för 
detaljplanen och en för planbeskrivningen samt har kompletterats med vissa förutsättningar för digital 
överföring. Förslaget syftar till att på en övergripande nivå reglera de grundläggande förutsättningarna 
för överföring av informationen i planbeskrivningar. En förutsättning är att informationen är enhetlig, 
strukturerad och tydlig. Boverkets bedömning är att det är nödvändigt att reglera formerna för 
överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i framtiden skapa 
förutsättningar för nationell åtkomst. Kravet på att detaljplaner med planbeskrivning ska vara 
överförbara inträder från 2022. 

Geoforum Sverige genomförde en workshop om remissförslaget 20-06-15, med deltagare från 
kommuner, länsstyrelsen och företag. Under workshopen gavs en genomgång av förslaget av John 
Hellman från Boverket samt efterföljande grupparbete. Resultatet har använts som underlag till detta 
remissvar. 

Geoforum Sverige tillstyrker förslaget med nedanstående kommentarer.  

Geoforum Sveriges synpunkter 
Geoforum Sverige anser att omställningen till digital hantering av detaljplaneinformation är viktig. 
Genom att jobba i ett digitalt flöde kan data återanvändas när detaljplanen vunnit laga kraft, 
exempelvis i samband med plangenomförandet, i fastighetsbildning och bygglov. Det ökar effektiviteten 
i processerna och sparar stora belopp för byggaktören och övriga i processen. Det är viktigt att 
standardisera och tillgängliggöra detaljplaneinformationen som öppna data och göra det maskinläsbar 
till de som behöver den, till exempel företag, myndigheter, universitet och allmänhet. 

Att de nya föreskrifterna är tvingande krävs för att åstadkomma en övergång till digital 
informationshantering av detaljplaneinformation, men det behövs kompletteringar kring hur den här 
övergången ska gå till. Det som saknas är tydligare beskrivningar på den praktiska tillämpningen. Det är 
helt nya arbetssätt och tekniska lösningar som krävs för att få till en sammanhållen lösning, som stödjer 
planhandläggarna i deras arbete.  
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Det är viktigt att avsätta både nationella och lokala resurser för kompetensutveckling. Det behövs för 
att säkerställa att kommuner och andra aktörer inom planprocessen har rätt kunskap och rätt 
kompetens, så att digitaliseringens möjligheter tas tillvara på bästa sätt.  

Förslaget gäller enbart nya planer från januari 2022. Helheten är viktig och för att få full utväxling av en 
komplett planmosaik med tillhörande tillgängliga planbeskrivningar, krävs ett större kompletterande 
arbete. 

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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