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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2020-06-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Moshults Vandrarhem, 2020-06-15 kl. 13:00—15:30 

Beslutande Bo Eddie Rossbol, (BA) ordförande 

Thomas Gustafsson, (M) 

Kent-Göran Karlsson, (BA) 

Per Adolfsson, (S) 

Gullvi Dahllöf, (S) 

Christer Norrby, (S) 

Zeljka Krajinovic, (S) 

Bo Häggbring, (SD) ersättare för Tony Johansson, (SD) 

Albin Johansson, (KD) ersättare för Erling Karlsson, (C) 

Övriga deltagande Kristina Persson, avdelningschef 

Kerstin Holgersson, nämndsekreterare 

Chris Symbonis, byggnadsinspektör 

Kajsa Rosqvist, samhällsplanerare 

Per-Ola Risenberg, miljöinspektör 

Kristin Pettersson, miljöinspektör 

Mikael Jönsson, miljöinspektör 

Marie-Louise Blomberg, livsmedelsinspektör 

Utses att justera Thomas Gustafsson (M) 
Justeringens plats och tid Bygg- och miljöenheten, tekniska kontoret, 2020-06-15, kl. 16:15 

Underskrifter sekreterare Paragraf 55 

Kerstin Holgersson 

ordförande 

Bo Eddie Rossbol 

justerare 

Thomas Gustafsson (M) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Datum för anslags 2020-06-16 Datum för anslags 2020-07-08 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus 

protokollet 

Underskrift 

Kerstin Holgersson 
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Justcrande

2020-06-15 

§ 55 Dnr BMN/2020:654 FDP 

Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning 

Yttrande angående remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning (KS/2020:201) 

Bakgrund 
Emmaboda kommun har fått tillfälle att yttra sig över ett Boverkets förslag till 
föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. 

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning syftar till 
att på en övergripande nivå reglera de grundläggande förutsättningarna för 
överföring av informationen i planbeskrivningar. En förutsättning är att 
informationen så långt möjligt är enhetlig, strukturerad och tydlig. Tidigare har 
planbeskrivningen inte hanterats med tydlighet i regler och vägledning utan det 
har istället utvecklats en praxis. Planbeskrivningen har inte heller varit en del i det 
standardiseringsarbete som gjorts gällande detaljplaner. 

Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för överföring av 
detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i framtiden skapa 
förutsättningar för nationell åtkomst. 

Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att 
planhandläggare på kommuner behöver anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. 
Kommunerna kommer att efter en given tidpunkt ta fram planbeskrivningar på ett 
sätt som uppfyller kravet in föreskriften. Detta kan till exempel ske med stöd av 
en programvara 

Remissen besvaras med detta yttrande samt en särskild svarsfil som bifogas. 

Yttrande 
Emmaboda kommun ser positivt på standardisering av planbeskrivningar för att 
kunna utveckla digitaliseringen av planprocessen som ett viktigt steg mot en 
digital samhällsbyggnadsprocess. 

Beslutsunderlag 
• Boverkets Förslag till föreskrift och allmänna råd om planbeskrivning
• Boverkets konsekvensutredning om förslaget.

Bilagor 
• Svarsfil Föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning

Albin Johansson (KD) har inkommit med synpunkter på förslaget. 
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