Införande av krav på digitala översikts- och regionplaner i plan- och
byggförordningen
Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att uppdra åt Boverket att fortsatt verka för en effektiv
och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö (dnr Fi2021/00948). Av
uppdraget framgick att Boverket bl.a. skulle föreslå hur översikts- och regionplaner bör utformas i en
digital miljö för att möjliggöra en effektiv samhällsplaneringsprocess och bidra till en god, säker och
hållbar livsmiljö. Uppdraget är redovisat.
Enligt uppdraget skulle Boverket bedriva sitt arbete utifrån följande tre utgångspunkter. För det
första att myndigheten kommer att ges rätt att meddela föreskrifter om standarder för översikts- och
regionplaner. För det andra att översikts- och regionplaner i framtiden bör finnas tillgängliga via en
central kontaktpunkt, på motsvarande sätt som detaljplaner (jfr Lantmäteriets delrapport Nationellt
tillgängliggörande av digitala detaljplaner). För det tredje att de aktuella föreskrifterna med hänsyn
till den kommunala självstyrelsen inte får vara mer långtgående än vad som är nödvändigt. Samtidigt
bör föreskrifterna enligt vad som angavs i uppdraget säkerställa att översikts-och regionplanerna
uppnår en lämplig lägsta nivå.
Boverket har avrapporterat uppdraget och i denna del tagit fram en rapport, Översikts- och
regionplan i en digital miljö (2021:27).
Som komplement till ovan nämnda rapport har detta förslag på bemyndigande tagits fram (se
nedan).
Boverket inväntar nu remittering av rapporten tillsammans med förslaget på bemyndigande.

Bemyndigandet i 10 kap. plan- och byggförordningen
Bemyndigandet för Boverket att meddela föreskrifter för digitala översikts- och regionplaner bör
utformas i enlighet med det bemyndigande Boverket fått gällande föreskrifter för detaljplan och
planbeskrivning (10 kap. 29 § PBF).
Det bör närmast efter 10 kap. 30 § PBF införas en ny rubrik med lydelsen ”Standarder för utformning
av översiktsplaner och regionplaner”.
Under rubriken bör en ny paragraf, 10 kap. 31 §, införas, i vilken bemyndigandet regleras. Paragrafen
bör ha följande lydelse:
31 § Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter
om standarder för utformning av översiktsplaner och regionplaner enligt 3 och 7 kap. plan- och
bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 c §. Förordning (2022:xx).

Ikraftträdande
Det bedöms vara lämpligt att ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft hösten 2022
och att reglerna ska vara obligatoriska att tillämpa första gången 1 januari 2027.

