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Remissyttrande över Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om planbeskrivning
Regeringen har genom 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen (2011:338) beslutat att detaljplaner
och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dessa kan tillgängliggöras och behandlas
digitalt. Boverket har av regeringen genom 10 kap 29 § plan- och byggförordningen bemyndigats att
ta fram föreskrifter om detaljplan och planbeskrivningar.
Boverket har i förevarande förslag utformat föreskrifter, för att kravet om att planbeskrivningar ska
finnas tillgängliga i digital form, ska kunna uppfyllas. Boverket har i förevarande förslag även
utformat föreskrifter för ”[v]ilken information som ska redovisas i en planbeskrivning och hur denna
information ska struktureras”. Hur detta ska ske beskrivs i förslaget.
Villaägarnas Riksförbund (Villaägarna) har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget och får anföra
följande. Villaägarna ser positivt på digitaliseringen av detaljplaner och planbeskrivningar som ett
steg mot förverkligandet av den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Villaägarna delar Boverkets
uppfattning om att tvingande regler, för vilken information som planbeskrivningar ska innehålla och
hur denna information ska struktureras, är nödvändigt för att den digitala
samhällsbyggnadsprocessen ska kunna förverkligas. Villaägarna tillstryker därför Boverkets förslag
på föreskrifter med följande kommentar.
Villaägarna finner att en förutsättning för att den digitaliserade samhällsbyggnadsprocessens syfte
– om enhetlighet och tillgänglighet – ska kunna förverkligas krävs att regler för planbeskrivningar
kompletteras med föreskrifter om planbeskrivningars innehåll och struktur. Villaägarna anser vidare
att tydliga regler om innehåll och struktur skapar önskvärda effekter på rättssäkerheten genom att
förutsägbarhet och enhetlighet i planbeskrivningar säkras. Genom Boverkets förslag om föreskrifter
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skapas på så sätt förutsättningar för den enskilde att tillgodose sig planbeskrivningar och bättre
kunna tillvarata sina intressen. Villaägarna – som företrädare för den enskildes intressen – ser
därför positivt på Boverkets förslag på föreskrifter. Villaägarna har inget i övrigt att erinra mot vad
som framförs i det förevarande förslaget på föreskrifter.
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