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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 september 2017 beretts tillfälle att avge 

yttrande över dels Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för 

information i grundkartor; Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess 

(2017:2), dels Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner bör 

utformas digitalt (2017:21). 

 

Sammanfattning 
 

Advokatsamfundet ställer sig, med nedan angivna reflektioner och synpunkter, positivt till 

de överväganden och förslag som lämnas i de båda rapporterna. 

 

Samrådsskyldighet mellan Boverket och Lantmäteriet 
 

Advokatsamfundet anser att de föreskrifter som Boverket respektive Lantmäteriet 

bemyndigas att meddela, bör utformas i nära samverkan mellan dessa myndigheter. 

Samrådsskyldigheten enligt respektive förslag uttrycks dock på olika sätt. Enligt den av 

Boverket föreslagna nya bestämmelsen 10 kap. 29 § plan- och byggförordningen, måste 

Boverket ge Lantmäteriet ”tillfälle att yttra sig”. Enligt den av Lantmäteriet föreslagna 

nya bestämmelsen 10 kap. 8 a § plan- och byggförordningen får Lantmäteriet meddela 

föreskrifter ”efter att ha hört” Boverket. Lantmäteriets, men inte Boverkets, förslag 

harmoniserar med hur motsvarande samrådsskyldighet i befintliga bemyndiganden i 

10 kap. plan- och byggförordningen kommer till uttryck. 

 

Samrådsförfarandena berörs inte närmare i rapporterna och det är för Advokatsamfundet 

oklart om någon saklig skillnad är avsedd med de olika uttryckssätten. Enligt 

Advokatsamfundets uppfattning innebär dock Lantmäteriets förslag ett krav på att samråd 

faktiskt har genomförts. Med Boverkets förslag finns inget som hindrar att Boverket 



2 

 

 

meddelar föreskrifter om Lantmäteriet, t.ex. av förbiseende, underlåter att yttra sig över 

Boverkets förslag. 

 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till vikten av att myndigheterna samverkar vid 

meddelande av nu aktuella föreskrifter, anser Advokatsamfundet att det i förordningen bör 

förtydligas att samrådet är obligatoriskt. Advokatsamfundet föreslår därför att inledningen 

av 10 kap. 29 § plan- och byggförordningen ges följande lydelse: ”Boverket får efter att 

ha hört Lantmäteriet meddela de föreskrifter …”. 

 

Allmänhetens tillgång till planhandlingar 
 

Advokatsamfundet vill understryka vikten av att detaljplaner och planbeskrivningar hålls 

tillgängliga och är läsbara för allmänheten. Den föreslagna digitaliseringen har goda 

förutsättningar att förbättra sådan tillgänglighet, förutsatt att det sker med en teknik som är 

allmänt tillgänglig. Boverkets föreskrifter om hur informationen ska göras tillgänglig och 

tillhandahållas i elektronisk form, bör därför utformas med stor omsorg. 

 

Advokatsamfundet anser mot bakgrund av detta att formuleringen av aktuell bestämmelse 

kan tydliggöras. Av aktuell lydelse riskerar det att framstå som om att endast data som är 

nödvändig för att skapa överförbar information om detaljplaner och planbeskrivningar ska 

finnas tillgänglig i elektronisk form och inte, som syftet är, att även detaljplanen och 

planbeskrivningen som sådan ska finnas tillgänglig elektroniskt. 

 

Mot den bakgrunden bör det övervägas att förtydliga att detaljplaner och 

planbeskrivningar även fortsättningsvis ska vara analogt tillgängliga samt att detaljplaner 

och planbeskrivningar med tillhörande information även ska finnas tillgängliga i 

elektronisk form. Advokatsamfundet föreslår därför att 4 kap. 31 a § ges följande lydelse: 

”Detaljplaner och planbeskrivningar ska finnas tillgängliga även i elektronisk form. 

Detsamma gäller till detaljplaner och planbeskrivningar tillhörande data som är 

nödvändig för att skapa överförbar elektronisk information.” 
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