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Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och
regionplan i en digital miljö. Svar på remiss från
kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Lennart Ploom
Stadsarkivarie
Stockholms stadsarkiv
Sammanfattning
Boverket föreslår en ändring i plan- och byggförordningen med
syfte att förvaltningsbesluts innehåll i översiktsplan och regionplan
ska kunna överföras, behandlas och återges digitalt i original. Detta
förutsätter att det finns gemensamma standarder för
långtidsbevarande av de digitala planerna. Stadsarkivets stöder
Boverkets förslag med lösning utifrån gemensamma standarder och
filformat som uppfyller arkivlagens krav på beständighet.
Ärendet
Stockholms stadsarkiv har fått tillfälle att yttra sig över Remiss av
Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionplan i en digital
miljö.
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Boverket föreslår en ändring i 2 kap. 5 § plan- och
byggförordningen, PBF. Ändringen innebär att motsvarande regler
som gäller för detaljplan och planbeskrivning även kommer att
omfatta översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter 31
december 2026. Utgångspunkten är att hela förvaltningsbeslutets
innehåll i översiktsplan och regionplan ska kunna överföras,
behandlas och återges digitalt i original. Detta förutsätter att det
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finns gemensamma standarder för långtidsbevarande av de digitala
planerna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Arkiv och
informationsförsörjning.
Förvaltningens synpunkter
Stadsarkivet håller med Boverket om att det är viktigt att skapa
gemensamma standarder för överföring och behandling av
information i översiktsplaner och regionplaner. Det är viktigt att
använda filformat som uppfyller arkivlagens krav på beständighet
för att kunna säkerställa funktionaliteten och läsbarheten över tid.
Stadsarkivet håller med om att föreskrifter behöver utformas med
hänsyn till behovet av att den färdiga planen ska kunna arkiveras.
Bilagor
1. Remiss av Boverkets rapport (2021_27) Översikts- och
regionplan i en digital miljö
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