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Remiss av Lantmateriets rapport Foreskriftsratt om gemensamma stan-
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gitala detaljplaner — Reglering av hicr detaljplaner ska utfor~nas digitalt
(2017:21)
(N2017/05421/PBB)

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig over rubricerade rapporter. Fakultetsnamnden far harmed lamna
foljande synpunkter.

1. Lantmateriets rapport Foreskriftsrdtt om gemensamma standarder f8r
information i grundkartor (2017:2)

Allmdnt

Enligt Juridiska fakultetsnamnden har Lantmateriet foretagit och redovisat ett
gediget arbete. Namnden staller sig bakom forslaget i dess helhet och har
darfor rote nagra kommentarer i sak. Med anledning av rapporten vill dock
narnnden lamna foljande synpunkter av overgripande karaktar.

Overgri~ande synpticnkter

Att det, sasom foreslas i rapporten, ska finnas foreskrifter till PBL 5 kap. 8 §
rorande upprattande och utformning av kartor, forefaller vara en nodvandig
forutsattning for att Regeringens satsning Digitalt forst over huvud taget ska
kunna forverkligas room samhallsbyggnadsprocessen. Detta utgor ett starkt
argument for att de i rapporten foreslagna andringarna bor genomforas.

Rapporten visar pa att det ocksa foreligger ett fristaende behov av att infora
standarder for innehallet i grundkartan, for infoi~rnation i grundkartan samt
for kartans utseende, eftersom aysaknaden av gemensamma standarder inne-
bar problem i sig.

Problem som fortjanar att framhallas sarskilt ar att det foreligger olikheter i
den interna hanteringen ayseende processen med upprattande av grundkartor
och innehallet i kartorna vilket leder till mindre forutsebarhet, bade vid ut-
byte av information mellan myndigheter och kommuner, men ocksa i forhal-
lande till enskilda aktorer. Hamill kan framhallas att kartorna pa grund av
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beslut ibland fattas pa felaktiga grunder. Med hanvisning till att uppgifterna
laggs till grund dels for offentligrattsliga beslut i forhallande till saval en-
skilda som offentliga aktorer, dels for efterfoljande beslutsprocesser room
myndigheten ar det utomordentligt viktigt att genom en reglering minska
utrymmet for felaktigheter. Vidare, bristfalliga planhandlingar begransar
sakagarnas mojlighet till insyn och inflytande i processen, vilket paverkar
den faktiska mojligheten for dem att to tillvara sin ratt. Fran allman synpunkt
bor sadan rattsosakerhet i mojligaste man undvikas, men krav pa rattssaker-
het gor sig sarskilt starkt gallande i en myndighetsprocess. Slutligen, brister-
na i systemet leder som papekas till okade kostnader och tidsutdrakt i proces-
serna. Med hanvisning till de knappa resurserna pa omradet samt dagens si-
tuation pa bostadsmarknaden motiverar aven det en synkronisering.

Sammanfattningsvis menar fakultetsnamnden att det framstar som utomor-
dentligt viktigt att det infors gemensamma standarder for kartprocessen.

Fakulteten instammer i forslaget att det ska inforas gemensamma standarder
pa aktuellt omrade samt att Lantmateriet ska ansvara for utformningen av de
for processen nodvandiga foreskrifterna.

2. Boverkets rapport Digitala detaljplafaer — Reglering av hur detaljplaner
ska utformas digitalt (2017:21)

Allr~iiznt

Enligt fakultetsnamnden har Boverket foretagit och redovisat ett bra arbete.
Namnden staller sig i huvudsak bakom forslaget. Med anledning av rappor-
ten lamnar namnden foljande synpunkter.

Lagtextens utformning

Fakultetsnamnden instammer i att digital enhetlig detaljplaneinformation ar
nodvandig om samhallsbyggnadsprocessen ska kunna digitaliseras. For att
uppna malet om digitalisering foreslar Boverket att det i plan- och bygglagen
(2010:900) infors en ny bestammelse, 4 kap. 31 a §. I stadgandet anges att
iJ2formcztion som hdr till detaljplcr~ien och planbeskrivningen slza finnns i
elektronisk form. Som namnden forstar gallande ratt uppstalls idag inget krav
pa att sjalva detaljplanen ska ha elektronisk form. Av Boverkets rapport kan
namnden rote utlasa om forslaget pa att detaljplanehandlingarna ska ha
elekt~onisk form aven omfattar sjalva detaljplanen. Fakultetsnamnden upp-
fattar att aven derma handling bor digitaliseras om syftet med den forslagna
bestammelsen ska uppfyllas. Forslaget om elektronisk form bor darfor aven
omfatta detaljplanen. Mojligen har det varit aysett med den forslagna ut-
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dock forstas som att det rote fallet, varfor ett fortydligande behovs.

RcittssdlcerlZetsaspekt

Den foreslagna bestammelsen om elektronisk form ayseende information
som hor till detaljplanen omfattar rote de handlingar som utarbetas under
processen fram till en lagakraftvunnen plan, bland annat med hanvisning till
att de rote langre tjanar nagot syfte, se rapporten sidan 22. Det torde enligt
fakultetsnamnden vara en rimlig avgransning. Det tycks dock vara sa att
dessa tidigare handlingar, "arbetsmaterialet", fortfarande kan utgora underlag
for bedomningar av kommunen och overprovande instanser, se anford sid-
hanvisning. En digitalisering har rote rattsverkan att andra handlingar an de
som antar elektronisk form forlorar i juridisk betydelse, utan de kan, sasom
Boverket papekar, anvandas i beslutsprocesser. Vid en digitalisering kan
dock den enskilda fa uppfattningen att det endast ar de digitaliserade hand-
lingarna som ar av betydelse i en beslutsprocess. Fakultetsnarnnden menax
darfor att det fran rattsakerhets- och forutsebarhetssynpunkt bor framga, till
exempel genom en hanvisning, att det firms andra handlingar av materiell
betydelse for planen.

I ovrigt har Juridiska fakultetsnamnden inget att tillagga.

Forslag till ytt~ande i detta arende har upprattats av docent Erika P. Bjork-
dahl. Ytt~andet har pa delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus,
professor Mattias Dahlberg.
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