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Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om
redovisning av reglering i detaljplan, yttrande till
Boverket
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
till beslut.
Ärende
Boverket har gett Linköpings kommun tillfälle att yttra sig över Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt Boverkets allmänna råd om
redovisning av reglering i detaljplan. Boverket redovisar i remisserna
föreslagna krav samt vägledning för framtidens detaljplaner.
Linköpings kommun är i stort positiva till Boverkets förslag och ser dem som
en viktig del i implementeringen av en sammanhållen digital
samhällsbyggnadsprocess. Linköpings kommun välkomnar att de allmänna
råden fortsättningsvis är allmänt hållna och vägledande kring hur
informationen i detaljplanerna ska presenteras. Detta för att inte förhindra och
försvåra den ständiga digitala utvecklingen och de fördelar som den medför.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Linköpings kommun ifrågasätter vissa av Boverkets rekommendationer av
planbestämmelser, samt att begrepp som byggnadshöjd och våningsantal utgår.
Föreskrifterna innebär hur och vilken information som i framtida detaljplaner
ska tillgängliggöras digitalt. För att möta dessa krav krävs nya programvaror
för att framställa detaljplaner. Införlivandet av sådan programvara sker för
tillfället inom Plankontoret och Detaljplaneavdelningens
verksamhetsutveckling.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt
förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan, yttrande till
Boverket, 2020-01-16
Bilaga – Yttrande
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Bakgrund
Boverket har fått bemyndigande att skriva föreskrifter till 4 kap. plan- och
bygglagen (2010:900) om detaljplan med planbeskrivning samt om
överförening av digital detaljplaneinformation. Författningsförslaget har
tidigare varit på remiss under 2019 men omarbetats efter synpunkter och
kompletterats med förutsättningarna för digital överföring.
För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess måste informationen i
detaljplanerna kunna återanvändas efter att planen fått laga kraft, exempelvis i
samband med genomförande. Det finns ett behov av att kunna överföra
informationen i detaljplanen digitalt mellan olika aktörer. Till exempel måste
ytorna med bestämmelser kunna överföras digitalt. För detta krävs att
informationen överförs på ett enhetligt sätt.
I samband med föreskrifterna skickar också Boverket ut deras allmänna råd för
om redovisning av reglering i detaljplan på remiss. Det allmänna rådet är en
vägledning om hur presentationen av detaljplanen ska se ut, enligt Boverket,
för att uppfylla plan- och bygglagens krav på tydlighet i detaljplaner (4 kap 32
§).
Ekonomiska konsekvenser
Föreskrifterna ställer krav på att, och hur, framtida detaljplaner ska framställas
digitalt. För detta krävs att verksamheten arbetar i nya programvaror.
Införlivandet av en sådan programvara pågår inom ramen för Plankontorets och
Detaljplaneavdelningens verksamhetsutveckling.
Kommunala mål
Förslaget bidrar till det kommunala målområdet ”Verksamhet” som beskriver
hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.
Vidare bidrar det till målet ”Effektiv organisation med goda resultat”. Med
digitala detaljplaner kan kommunen utnyttja digitaliseringens möjligheter för
att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens
invånare.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Inga specifika jämställdhetsaspekter finns i remissmaterialet eller förslaget till
yttrande.
Samråd
Yttrandet har behandlats internt av Detaljplaneavdelningen på Plankontoret.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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