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Trafikverkets remissyttrande gällande förslag till Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
Sammanfattning
Boverket har fått bemyndigande att skriva föreskrifter till 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) om detaljplan
med planbeskrivning samt om överföring av digital detaljplaneinformation. Detta är en del av det större uppdraget
att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Författningsförslaget har tidigare varit på remiss men har nu delats i
två författningar, en för detaljplanen och en för planbeskrivningen. Gällande författningsförslag handlar om
planbeskrivningen och har sedan förra remissen kompletterats med vissa förutsättningar för digital överföring.
Trafikverket har lämnat synpunkter i tidigare remisskede, yttranden daterade 2019-07-03 och även 2020-03-09.
Boverkets förslag syftar till att på en övergripande nivå reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring
av informationen i planbeskrivningar. Tidigare har planbeskrivningen inte hanterats med tydlighet i regler och
vägledning utan det har istället utvecklats en praxis. En förutsättning för ovanstående syfte är att informationen så
långt möjligt är enhetlig, strukturerad och tydlig. Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är
att planhandläggare på kommuner behöver anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg.
Yttrande
Trafikverket ser positivt på det arbete som pågår kring att skapa enhetlighet och digitalisera detaljplaneprocessen,
och att Boverket tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd för planbeskrivning.
Trafikverket har i tidigare yttrande tillstyrkt förslagen, med ett fåtal kommenterar. Trafikverket ställer sig bakom
detta förslag utan kommentarer.
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Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Rami Yones. Föredragande har varit nationell samhällsplanerare
Anna Liljehov. Samråd har skett med Trafikverkets regioner, samt med Juridik och Planprövning och Investering.
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