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Förord 

Regeringen beslutade den 23 februari 2017 att tillsätta en kommitté 
för att genomföra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler 
med mera. Kommittén har tagit namnet Kommittén för modernare 
byggregler. Syftet med översynen är att modernisera regelverket och 
därmed gynna ökad konkurrens och ökat byggande. 

Under det gångna året har Kommittén för modernare byggregler 
träffat olika tillämpare av byggregelverket för att skapa en bild av hur 
regelverket tillämpas och uppfattas. Syftet med rapporten är att 
inhämta synpunkter inför sex principiella vägval för kommitténs 
fortsatta utredningsarbete. Rapporten omfattar endast den del av kom-
mitténs uppdrag som handlar om Boverkets byggregler (BBR) och 
konstruktionsregler (EKS). En hearing kring vägvalen kommer genom-
föras i september 2018. Kommitténs arbete kan följas på vår hemsida 
www.modernarebyggregler.se. 
 
Stockholm i augusti 2018 

 
 

Kurt Eliasson och Anna Sander, utredare 
 
/ Johanna Ode, kanslichef 
  Marja Lundgren 
 Åsa Johansson 
 Anna-Maria Engqvist 
 Jonas Hammarlund 
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1 Uppdrag och arbetssätt 

I detta kapitel redogör vi för kommitténs uppdrag att modernisera 
och förenkla de svenska byggreglerna och vårt arbetssätt. Denna 
rapport utgör ett första steg i den del av kommitténs uppdrag som 
rör Boverkets byggregler (BBR)1 och konstruktionsregler (EKS)2. 
Syftet med rapporten är att inhämta synpunkter inför sex principiella 
vägval för kommitténs fortsatta utredningsarbete.  

1.1 Kommitténs direktiv 

Kommittén för modernare byggregler ska enligt det direktiv3 vi har 
fått från regeringen lämna tre betänkanden. Kommittén har lämnat 
två betänkanden, varav det ena handlar om standardisering inom 
byggområdet och det andra om resurseffektiv användning av bygg-
material. Nu återstår kommitténs slutbetänkande som syftar till att 
modernisera och förenkla byggregelverket och samtidigt främja kon-
kurrens, utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god 
livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande. I direktivet nämns 
särskilt samhällets förväntningar och behov i relation till hållbar 
utveckling, klimatförändringar och digitalisering.4  

I direktivet anges att kommittén ska genomföra en systematisk 
och grundlig översyn av åttonde och tionde kapitlet i plan- och bygg-
lagen (PBL)5, tredje till femte samt sjunde kapitlet i plan- och bygg-
förordningen (PBF)6, BBR och EKS samt de standarder som Boverkets 

                                                                                                                                                          
1 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) BFS 2011:6. 
2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruk-
tionsstandarder (eurokoder). 
3 Direktiv 2017:22, Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m. 
4 Ibid. 
5 Plan- och bygglagen (2010:900). 
6 Plan och byggförordningen (2011:338). 
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föreskrifter och allmänna råd hänvisar till. Kommittén ska utreda 
regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. Det står 
kommittén fritt att vid behov föreslå ändringar i detta och andra 
närliggande regelverk som ställer krav på utformning och konstruk-
tion av byggnader och anläggningar. Uppdraget omfattar inte skatte-
frågor.7 

1.1.1 Moderna och förenklade föreskrifter 

I direktivet anges att byggreglerna är samhällets sätt att ange den lägsta 
accepterade nivån för det som byggs. Byggreglerna har betydelse för 
att möjliggöra ett diversifierat utbud av bostäder som kan efterfrågas 
av flera olika målgrupper och ett bostadsbyggande som passar olika 
behov och preferenser. Direktivet ger kommittén i uppdrag att utreda 
om regelverket är anpassat och ändamålsenligt och om byggreglerna 
representerar en lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intres-
sen. I direktivet framhålls att byggreglerna är utformade som funk-
tionskrav, det vill säga att kravet anger vilken funktion som ska upp-
fyllas, i syfte att skapa utrymme för innovation och utveckling.8 

Byggregelsystemet har många tillämpare som alla ska kunna hitta, 
läsa och använda regelverket som helhet. Kommittén ska därför i 
samband med den systematiska översynen av reglerna även utreda 
användarvänlighet och om byggreglernas utformning bidrar till ökade 
kostnader i byggproduktion. Enligt direktivet finns en kritik mot att 
de nuvarande byggreglerna är alltför omfattande och kostnadsdrivande, 
men kritiken är vanligtvis allmänt hållen och ger därmed begränsad 
vägledning för hur regelverket skulle kunna ändras.9 

Kommittén ska därför: 

• se över samtliga byggregler i BBR och EKS, samt föreslå de för-
ändringar i reglerna som bedöms lämpliga, och 

• utreda i vilka former byggreglerna och allmänna råd ska finnas 
tillgängliga för olika användare och hur hänvisningar ska göras till 
standarder.10 

                                                                                                                                                          
7 Direktiv 2017:22, Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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Kommitténs direktiv i sin helhet finns i bilaga 1. Denna rapport 
omfattar endast den del av kommitténs uppdrag som handlar om 
BBR och EKS. Kommitténs faktainsamling och analys i denna del 
kommer att fördjupas bland annat med juridisk och ekonomisk 
analys samt jämförelse med andra länders regelverk. Kommittén har 
även i uppdrag att utvärdera och säkerställa en ändamålsenlig kon-
trollprocess samt vilka regler som ska beslutas av vilken instans för 
att åstadkomma ett modernare byggregelverk. Samtliga dessa frågor 
kommer kommittén att behandla i vårt slutbetänkande. 

1.2 Ett utåtriktat arbetssätt 

Kommittén bestämde vid utredningsarbetets uppstart att arbeta 
utåtriktat. För att få en bred bild av nuläget och de problem med 
regelverket som tillämpare av det upplever, har kommittén under det 
första årets arbete anlitat Kantar Sifo för att genomföra två kvan-
titativa enkäter och genomfört ett stort antal möten för att få en 
kvalitativ bild. Detta är en del av kommitténs faktainsamling. 

1.2.1 Möten 

Inom ramen för kommitténs expertgrupp, referensgrupp, runda-
bordssamtal och Sverigeturné har vi träffat 220 olika professionella 
tillämpare av regelverket och brukarrepresentanter. Därutöver har 
kommittén även genomfört möten med personer som är engagerade 
i olika utvecklingsprojekt, forskare, Boverket, Riksdagspartiernas 
bostadspolitiska talespersoner samt ett flertal bilaterala möten med 
olika intressenter. Nedan redogör vi för ett urval av de möten som 
kommittén hittills har genomfört. Synpunkter från övriga möten 
kommer omhändertas i slutbetänkandet. 
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Expertgrupp och referensgrupp 

Ansvarig minister har utsett en expertgrupp med tolv personer till 
kommittén. Gruppen består framför allt av myndighetsrepresentanter.  

Under våren 2018 utsåg kommittén en referensgrupp för frågor om 
byggregler. Gruppen består av företrädare för kommuner, bransch-
organisationer, akademi, brukare och en myndighet som inte finns 
representerad i expertgruppen. 

Rundabordssamtal 

Under maj och juni 2017 genomförde kommittén åtta rundabords-
samtal med företrädare för totalt 35 organisationer från byggindustri, 
byggmaterialindustri, fastighetsägare, brukare, brukare med fokus 
på tillgänglighet, kommuner, länsstyrelser, arkitekter och konsulter.11 
Sammanlagt deltog 65 personer i dessa samtal. Mötesförfrågan ställ-
des till respektive organisation och de valde själva vilka som deltog i 
samtalen. 

Sverigeturné 

Under våren 2018 har kommittén besökt 15 kommuner och träffat 
representanter för politik, kommuntjänstemän, byggindustri och 
fastighetsägare. Botkyrka, Göteborg, Gävle, Gällivare, Huddinge, 
Jönköping, Karlstad, Kiruna, Knivsta, Malmö, Stockholm, Umeå, 
Uppsala, Växjö och Örebro har besökts. Totalt har kommittén träffat 
129 personer vid dessa besök. Kommunerna har själva bestämt upplägg 
på mötena. Ibland har alla aktörer samtalat gemensamt och ibland har 
kommittén träffat kommun- respektive branschföreträdare var för sig. 

                                                                                                                                                          
11 Byggindustrin: Sveriges byggindustrier, Installatörsföretagen, Swedish Rental Association. 
Byggmaterialindustrin: Svensk Betong, Stålbyggnadsinstitutet, Svensk Ventilation, Bygg-
materialindustrierna, Trä- och Möbelföretagen, Hissförbundet. Fastighetsägare: Sabo, Bostads-
rätterna, Fastighetsägarna Sverige, HSB, Byggherrarna, Riksbyggen, Studentbostadsföretagen. 
Brukare: Hyresgästföreningen, SPF Seniorerna, jagvillhabostad.nu, Villaägarnas Riksförbund. 
Brukare med fokus på tillgänglighet: Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet, Förbundet 
för ett samhälle utan rörelsehinder, Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund, 
Neuroförbundet, Synskadades riksförbund. Kommunerna: Kontrollansvarigas riksförbund, 
SKL:s chefsnätverk bygglovchefer, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer. Arkitekter 
och konsulter: Sveriges stadsarkitektförening, Brandkonsultföreningen, Sveriges Arkitekter, 
Svenska Geotekniska Föreningen, Energi- och Miljötekniska föreningen. Länsstyrelserna. 
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Trestadgrupp 

Under våren 2018 har kommittén träffat företrädare för de tre städerna 
Göteborg, Malmö och Stockholm, den så kallade trestadsgruppen. 
Trestadsgruppen har ett etablerat samarbete kring avstämning av ruti-
ner för att tillämpa PBL, PBF, BBR och EKS. 

1.2.2 Sifo-enkät till professionella och allmänhet 

Kantar Sifo har på kommitténs uppdrag genomfört två enkäter. Den 
ena riktade sig till professionella inom samhällsbyggnadsbranschen 
och offentliga aktörer och den andra till allmänheten. I gruppen pro-
fessionella ingick arkitekter och tekniska konsulter, byggbolag12 och 
exploatörer13, byggmaterialindustri, fastighetsägare samt kommun, läns-
styrelse och myndighet. Totalt svarade 2 773 personer på enkäten, varav 
773 tillhörde gruppen professionella aktörer. Enkäten genomfördes 
för de professionella som telefonintervjuer och för allmänheten som 
onlineenkät under sommaren 2017. 
 

 

                                                                                                                                                          
12 Företag under SNI-kod 41.1, Byggande av bostadshus och andra byggnader, i SCB:s närings-
livsindelning till exempel företag som är verksamma som byggentreprenörer. 
13 Företag under SNI-kod 41.2, Utformning av byggprojekt, i SCB:s näringslivsindelning till 
exempel företag som är verksamma med projektutveckling genom att som byggherre ansvara för 
att uppföra ett byggnadsverk som sedan säljs till en fastighetsägare som förvaltar byggnaden. 
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2 Dagens byggregelverk 

I detta kapitel redogör kommittén översiktligt för delar av bygg-
regelverket och kontrollsystemet. Kapitlet fokuserar på:  

• åttonde kapitlet i plan- och bygglagen (PBL)1 Krav på byggnads-
verk, byggprodukter, tomter och allmänna platser, 

• tredje till femte kapitlet i plan och byggförordningen (PBF)2 Krav 
på byggnadsverk, Krav på byggprodukter m.m., Funktions- och 
säkerhetsåtgärder,  

• Boverkets byggregler (BBR)3 och konstruktionsregler (EKS)4, 
och 

• antalet standarder som BBR och EKS hänvisar till. 

Riksdagen beslutar om lagar som PBL, regeringen om förordningar 
som PBF och myndigheter, däribland Boverket, om myndighets-
föreskrifter som BBR och EKS. I sextonde kapitlet PBL har riks-
dagen bemyndigat regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-
mer att meddela föreskrifter i vissa frågor. I tionde kapitlet PBF har 
regeringen bemyndigat Boverket att meddela föreskrifter i vissa frågor.  
  

                                                                                                                                                          
1 Plan- och bygglagen (2010:900). 
2 Plan och byggförordningen (2011:338). 
3 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) BFS 2011:6. 
4 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruk-
tionsstandarder (eurokoder). 
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2.1 Utformningskrav och tekniska egenskapskrav 
på byggnader och anläggningar 

Åttonde kapitlet i PBL inleds med bestämmelser om utformningskrav 
och tekniska egenskapskrav avseende byggnader och anläggningar 
samt bestämmelser om undantag från dessa krav.5 Det finns även för-
bud mot förvanskning respektive krav på underhåll och varsamhet.6 
Vidare regleras bland annat byggprodukter, tomter och allmänna 
platser.7 

2.1.1 Utformningskrav och tekniska egenskapskrav i PBL 

Utformningskraven innebär att byggnader och vissa anläggningar ska: 

• vara lämpliga för sitt ändamål, 

• ha en god form-, färg- och materialverkan, och 

• vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga.8 

Utformningskraven ska uppfyllas för hela byggnaden vid nybyggnad 
och som huvudregel även vid ombyggnad, medan när det gäller annan 
ändring än ombyggnad endast i fråga om ändringen. Vad det gäller 
ombyggnad kan byggnadsnämnden bedöma det som rimligt att 
begränsa kraven till den betydande och avgränsbara del av byggnaden 
som påtagligt förnyas genom ombyggnaden.9 Hinder mot tillgäng-
lighet till eller användbarhet allmänna platser och lokaler dit allmän-
heten har tillträde ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.10  

De tekniska egenskapskraven gäller för byggnader och anläggningar 
och innebär att de ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i 
fråga om: 
  

                                                                                                                                                          
5 8 kap. 1–8 §§ PBL. 
6 8 kap. 13–18 §§ PBL. 
7 8 kap. 9–12 och 19–23 §§ PBL. 
8 8 kap. 1 § PBL. 
9 8 kap. 2 § första stycket PBL. 
10 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket PBL. 
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• bärförmåga, stadga och beständighet, 

• säkerhet i händelse av brand, 

• skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

• säkerhet vid användning, 

• skydd mot buller, 

• energihushållning och värmeisolering, 

• lämplighet för det avsedda ändamålet, 

• tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga, 

• hushållning med vatten och avfall, och 

• bredbandsanslutning. 

Vad som krävs för att en byggnad eller anläggning ska anses uppfylla 
dessa krav ska framgå av föreskrifter som har meddelats av regeringen 
eller Boverket.11 De tekniska egenskapskraven ska uppfyllas vid nybygg-
nad, ombyggnad och annan ändring på samma sätt som för utform-
ningskraven, om inte regeringen eller Boverket föreskriver annat.12  

2.1.2 Undantag och dispens från kraven i PBL 

I PBL finns vissa undantag från kraven på tillgänglighet till och 
användbarhet avseende arbetslokaler, fritidshus med högst två bostä-
der och en- eller tvåbostadshus.13  

Vid ändring av en byggnad eller anläggning får byggnadsnämnden 
anpassa utformningskraven och de tekniska egenskapskraven och 
göra avsteg från kraven med hänsyn till ändringens omfattning, bygg-
nadens eller anläggningens förutsättningar och till bestämmelserna om 
varsamhet och förbud mot förvanskning. Vid flyttning får motsvar-
ande avsteg göras med hänsyn till flyttningens syfte, byggnadens eller 
anläggningens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet 

                                                                                                                                                          
11 8 kap. 4 § PBL. 
12 8 kap. 5 § PBL. 
13 8 kap. 6 § PBL. 
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och förbud mot förvanskning. Vad det gäller tillgänglighet och använd-
barhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga får 
byggnadsnämnden besluta om avsteg endast om det är uppenbart 
oskäligt att uppfylla kraven. Denna bedömning ska göras med hän-
syn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och bygg-
nadens standard. För bostäder på högst 35 kvadratmeter som inreds 
på en vind får byggnadsnämnden dock alltid medge avsteg från kraven 
på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
och orienteringsförmåga.14  

Även för byggåtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan får 
byggherren anpassa och göra avsteg från utformningskraven och de 
tekniska egenskapskraven i den utsträckning som är skälig med hän-
syn till åtgärdens art och omfattning. Avstegen från kraven på till-
gänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga får dock endast göras om det med hänsyn till 
åtgärdens omfattning och byggnadens standard är uppenbart oskäligt 
att uppfylla kraven.15 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i det 
enskilda fallet ge dispens från de ovan nämnda bestämmelserna.16 

2.1.3 Rätt att meddela närmare föreskrifter enligt PBL 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får dock med-
dela föreskrifter bland annat om: 

• att vissa utformningskrav eller tekniska egenskapskrav alltid ska 
uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en 
byggnad eller att vissa utformningskrav eller tekniska egenskaps-
krav inte behöver uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan 
ändring av en byggnad,17  

• att vissa slags hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på all-
männa platser och lokaler dit allmänheten har tillträde ska anses 
vara enkla att avhjälpa,18 

                                                                                                                                                          
14 8 kap. 7 § PBL. 
15 8 kap. 8 § PBL. 
16 8 kap. 26 § PBL. 
17 16 kap. 2 § PBL. 
18 16 kap. 3 § PBL. 
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• undantag från de tekniska egenskapskraven avseende nybyggnad 
eller ändring av en byggnad i experimentsyfte, som det finns sär-
skilda skäl för och som inte medför en oacceptabel risk för män-
niskors hälsa eller säkerhet,19 och 

• ytterligare krav som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet 
eller hälsa samt för en lämplig utformning.20 

2.1.4 Regeringens föreskrifter om utformningskrav 
och tekniska egenskapskrav i PBF 

Vad det gäller utformningskraven har regeringen i PBF preciserat 
kraven på lämplighet för bostäder. Kravet innebär att bostäder i 
skälig utsträckning ska ha avskiljbara utrymmen samt inredning och 
utrustning för vissa användningsområden.21 

Vad det gäller de tekniska egenskapskraven så har regeringen 
preciserat samtliga krav utom avfall. När det gäller säkerhet vid använd-
ning har regeringen även lagt till en bestämmelse om särskilda säker-
hetskrav avseende redan uppförda byggnader.22  

2.1.5 Undantag och dispens från kraven enligt PBF 

När byggnadsnämnden bedömer anpassning och avsteg från kraven 
på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga vid ändring eller flyttning av en byggnad 
eller anläggning, ska det göras med hänsyn till PBL:s bestämmelser 
om varsamhet och förbud mot förvanskning. Det gäller även vid 
ombyggnad om det inte är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. 
Vid annan ändring än ombyggnad och flyttning av en byggnad gäller 
dessa krav i den utsträckning det är lämpligt med hänsyn till bygg-
nadens förutsättningar.23 

Regeringen har gett Boverket rätt att i det enskilda fallet ge dispens 
från vissa utformningskrav och tekniska egenskapskrav vid upp-
förande eller ändring i experimentsyfte.24 

                                                                                                                                                          
19 16 kap. 4 § PBL. 
20 16 kap. 5 § PBL. 
21 3 kap. 1 § PBF. 
22 3 kap. 1–20 a §§ PBF. 
23 3 kap. 23 § PBF. 
24 3 kap. 24 § PBF. 



Dagens byggregelverk Rapport 2018 

16 

2.1.6 Rätt att meddela närmare föreskrifter enligt PBF 

Regeringen har gett Boverket rätt att meddela föreskrifter i vissa 
frågor. För byggnaders och anläggningars utformning får Boverket 
meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestäm-
melserna om: 

• utformning av byggnader utifrån vissa enskilda och allmänna 
intressen i andra kapitlet PBL,25 

• utformningskrav avseende lämplighet specifikt för bostäder samt 
tillgänglighet och användbarhet, 

• att utformningskraven ska uppfyllas för hela eller delar av en 
byggnad eller anläggning vid nybyggnad, ombyggnad och annan 
ändring,26 och 

• vilka hinder mot tillgänglighet och användbarhet som ska anses 
enkla att avhjälpa samt de övriga föreskrifter som behövs för 
tillämpningen av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder och 
om undantag från sådana krav.27 

Boverket har även rätt att meddela föreskrifter för samtliga tekniska 
egenskapskrav samt särskilda säkerhetskrav avseende redan upp-
förda byggnader. Vad det gäller lämplighet för det avsedda ändamålet 
är föreskriftsrätten specificerad till bostäder.28 Boverket får även med-
dela föreskrifter om i vilken utsträckning de tekniska egenskapskraven 
ska uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en 
byggnad än ombyggnad.29  

Boverket får i sina föreskrifter göra undantag från tillgänglighet 
och användbarhet i arbetslokaler, fritidshus med högst två bostäder 
och en- eller tvåbostadshus. Detta gäller om inte någon annan myn-
dighet enligt annan författning har rätt att meddela sådana före-
skrifter.30 

                                                                                                                                                          
25 2 kap. 6, 8 och 9 §§ PBL. 
26 10 kap. 1 § PBF. 
27 10 kap. 2 § PBF. 
28 10 kap. 3 § PBF. 
29 10 kap. 4 § PBF. 
30 10 kap. 8 § PBF. 
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2.1.7 Boverkets föreskrifter BBR och EKS 

Nedan redogör kommittén översiktligt för innehållet i BBR, EKS och 
andra författningar inom området samt hänvisningar till standarder. 

Föreskrifterna i BBR och EKS innehåller funktionskrav, vilket 
innebär att det i föreskriften anges vilken funktion som ska uppnås. 
Föreskrifterna är kompletterade med allmänna råd som exempli-
fierar hur ett funktionskrav kan uppfyllas.31 Allmänna råd är gene-
rella rekommendationer om tillämpningen av en författning och anger 
hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.32 

BBR 

BBR gäller vid uppförande av nya byggnader, ombyggnad, tillbygg-
nad och övriga ändringar av byggnader, mark- och rivningsarbeten 
samt för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera bygg-
nader.33 BBR är indelad i: 

• inledning, 

• allmänna regler, 

• tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen, 

• brandskydd, 

• hygien, hälsa och miljö, 

• bullerskydd, 

• säkerhet vid användning, och 

• energihushållning.34 

                                                                                                                                                          
31 Boverket, www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-
byggregler/om-bbr/foreskrifter-och-allmanna-rad/ och www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-konstruktionsregler/om-eks/foreskrifter-
och-allmanna-rad/, besökt 2018-06-20. 
32 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725). 
33 Avsnitt 1:2 BBR med ändringar till och med BFS 2017:5. 
34 BBR med ändringar till och med BFS 2017:5. 

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/foreskrifter-och-allmanna-rad/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/foreskrifter-och-allmanna-rad/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-konstruktionsregler/om-eks/foreskrifter-och-allmanna-rad/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-konstruktionsregler/om-eks/foreskrifter-och-allmanna-rad/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-konstruktionsregler/om-eks/foreskrifter-och-allmanna-rad/
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I BBR saknas föreskrifter om vattenhushållning. Avfallsfrågor för 
hushåll och verksamhet i byggnaden finns i avsnittet om driftsutrym-
men. Bredbandsanslutning regleras separat i Boverkets allmänna råd 
om bredbandsanslutning. 

BBR innehåller hänvisningar till standarder. I BBR 25 finns 
108 hänvisningar till svenska standarder fastställda av Swedish Standard 
Institute (SIS), varav elva i föreskrift.35 Boverket hänvisar i BBR även 
till 23 publikationer från universitet och bransch, bland annat bransch-
standarder för komfort och ventilation.36  

EKS 

EKS reglerar krav på bärförmåga, stadga och beständighet hos bygg-
nader och anläggningar samt på dessas bärförmåga i händelse av 
brand. EKS innehåller även hänvisningar till delar av de europeiska 
konstruktionsstandarderna (eurokoderna) och nationella val inom 
dessa.37 Genom de nationella valen har berörda eurokoder införlivats 
i det svenska regelverket.38  

Föreskrifterna gäller vid uppförande av nya byggnader, ändring 
av byggnader och mark och rivningsarbeten. Föreskrifterna gäller 
även vid uppförande, tillbyggnad och annan ändring av anläggningar, 
där brister i byggnadsverkens bärförmåga, stadga och beständighet 
kan förorsaka risk för oproportionerligt stora skador.39 

Avvikelser från föreskrifterna i BBR och EKS 

Byggnadsnämnden får enligt BBR och EKS medge mindre avvikelser 
från föreskrifterna i enskilda fall förutsatt att det finns särskilda skäl 
och att byggnaden ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och 
att ingen annan avsevärd olägenhet kommer av avvikelsen.40  

                                                                                                                                                          
35 Boverket, e-post, 2017-07-21. 
36 Bilaga i BBR med ändringar till och med BFS 2017:5. 
37 Avdelning A, 1 § EKS med ändringar till och med BFS 2015:6. 
38 Boverket, https://boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-
konstruktionsregler-eks/, besökt 2018-06-19. 
39 Avdelning A, 2 § EKS med ändringar till och med BFS 2015:6. 
40 Avsnitt 1:21 BBR med ändringar till och med BFS 2017:5 och avdelning A, 3 § i EKS med 
ändringar till och med BFS 2015:6. 

 

https://boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/
https://boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/
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Uppdateringar av BBR och EKS 

I och med 2018 års BBR 26 har åtta ändringsförfattningar givits ut 
sedan grundförfattningen 2011.41 EKS har ändrats vid två tillfällen 
sedan grundförfattningen 2011.42 

Vägledning och handböcker 

Boverket ger vägledning genom PBL kunskapsbanken – en handbok 
om plan- och bygglagen på nätet, där vägledningar, nyhetsbrev och 
webbundervisning ges.43 Boverket ger också ut tryckta publikationer 
med vägledning på olika teman.44 

Boverkets övriga författningssamlingar 

Utöver BBR och EKS har Boverket gett ut följande författningar 
med föreskrifter och allmänna råd utifrån verkets bemyndiganden i 
PBL och PBF: 

• Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning (BFS 2017:1, 
BRE 1), 

• Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och 
allmänna råd (2016:12, BEN 2) om fastställande av byggnadens 
energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, 

• Boverkets allmänna råd (2015:1, FRI 1) om friyta för lek och 
utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verk-
samhet, 

• Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall, 

• Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, 

• Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2011:27) om analy-
tisk dimensionering av byggnaders brandskydd, 

                                                                                                                                                          
41 Boverket, www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/, 
besökt 2018-04-25. 
42 Boverket, www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/eks---bfs-201110/, 
besökt 2018-04-25. 
43 Boverket, www.boverket.se/pblkunskapsbanken, besökt 2018-04-25. 
44 Boverket, www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/sok/?query=v%C3%A4gledning; 
besökt 2018-06-20.  

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/eks---bfs-201110/
https://www.boverket.se/pblkunskapsbanken
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/sok/?query=v%C3%A4gledning
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• Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2012:12) om anmälan 
för åtgärder som inte är bygglovspliktiga; BFS 2017:4 VÄS 3, 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktions-
kontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga, 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar (BFS 2011:12), 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga på allmänna platser och inom områden för andra anlägg-
ningar än byggnader (BFS 2011:5, ALM 2), vars föreskrifter gäller 
när en allmän plats nyanläggs och när ett område för andra anlägg-
ningar än byggnader nyanläggs, och 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälp-
ande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten 
har tillträde och på allmänna platser. 

2.2 Genomförande och kontrollprocess 

I tionde kapitlet PBL finns bestämmelser om genomförandet av bygg-, 
rivnings- och markåtgärder. Kapitlet innehåller närmare bestäm-
melser om förutsättningar för att få påbörja vissa åtgärder och ta ett 
byggnadsverk i bruk, byggherrens skyldighet att kontrollera genom-
förandet och ha en kontrollplan, kontrollansvariga och deras upp-
gifter, tekniskt samråd och startbesked innan åtgärderna påbörjas, 
utstakning av en planerad byggnad, tillbyggnad eller anläggning, bygg-
nadsnämndens arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked i samband 
med att åtgärderna avslutas.45  

2.2.1 Byggherren ansvarar 

Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som 
byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de 
gällande kraven i PBL eller föreskrifter eller beslut som har med-
delats med stöd av lagen.46 

                                                                                                                                                          
45 10 kap. 1–37 §§ PBL.  
46 10 kap. 5 § PBL. 



Rapport 2018 Dagens byggregelverk 

21 

2.2.2 Byggnadsnämnden ger startbesked och slutbesked  

Åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får 
inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.47 En 
byggnad eller anläggning får heller inte tas i bruk förrän byggnads-
nämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.48  

2.2.3 Kontrollplan, kontrollansvariga och sakkunniga 

Byggherren ska se till att det finns en kontrollplan för åtgärder som 
kräver lov eller anmälan samt anlita kontrollansvariga och sak-
kunniga.49  

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda 
fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att 
säkerställa att alla väsentliga egenskapskrav uppfylls, förbudet mot 
förvanskning följs och kraven på varsamhet uppfylls.50 Av kontroll-
planen ska det framgå i vilken omfattning kontroll ska utföras inom 
ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av sakkunnig 
som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat.51 Byggnadsnämn-
den fastställer byggherrens kontrollplan i startbeskedet.52  

2.2.4 Regeringens föreskrifter och bemyndiganden i PBF 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om kontroll av att föreskrifter om utformningskrav, egen-
skapskrav, krav på byggnadsverk, tomter, allmänna platser och annat 
följs.53 

I sjunde kapitlet PBF har regeringen meddelat föreskrifter om kon-
trollplan, kontrollansvariga och sakkunniga.54 Byggnadsnämnden ska 
godta utlåtanden från sakkunniga.55 

                                                                                                                                                          
47 10 kap. 3 § PBL. 
48 10 kap. 4 § PBL. 
49 10 kap. 6, 8–9 §§ PBL. 
50 10 kap. 7 § PBL. 
51 10 kap. 8 § PBL. 
52 10 kap. 24 § PBL. 
53 16 kap. 11 § PBL. 
54 7 kap. 1–5 §§ PBF. 
55 7 kap. 4 § PBF. 
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Boverket får meddela de föreskrifter som behövs om utform-
ningen av en kontrollplan56 och om kontrollansvariga och behov av sak-
kunniga samt sakkunnigas kunskap, erfarenhet och lämplighet och 
certifiering.57 

2.2.5 Boverkets föreskrifter om kontrollansvariga 
och sakkunniga 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollansvariga och 
certifierade sakkunniga ges ut för sig. Det finns i dag fem olika roller. 
Dessa är kontrollansvarig (KA)58, sakkunniga avseende kulturvärden 
(KUL)59, tillgänglighet (TIL)60, brand (SAK)61 och obligatorisk funk-
tionskontroll ventilation (OVK)62 och energiexpert (CEX)63. Beträf-
fande rollen som kontrollansvarig finns ytterligare ett allmänt råd 
om kontrollansvarigs självständiga ställning (KAAR)64. 

2.3 Näraliggande lagstiftning 

Byggnaders utformning styrs i vissa avseenden av andra lagar än de 
som här har beskrivits, som exempelvis arbetsmiljölagen65 och av före-
skrifter som meddelas av andra myndigheter än Boverket, bland annat 
Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap.  

Boverket ger också ut föreskrifter till andra lagar och förord-
ningar än PBL och PBF. Ett exempel är Boverkets föreskrifter och all-
männa råd om energideklaration för byggnader, BED (BFS 2007:4 
med ändringar till och med BFS 2016:14) till lagen (2006:985) om 

                                                                                                                                                          
56 10 kap. 22 § PBF. 
57 10 kap. 23 § PBF. 
58 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:14) om 
certifiering av kontrollansvariga (KA). 
59 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:15) om certifiering av sakkunniga avseende 
kulturvärden (KUL). 
60 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:18) om certifiering av sakkunniga av till-
gänglighet (TIL). 
61 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:17) om certifiering av sakkunniga inom 
brandskydd SAK). 
62 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilations-
system och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter (OVK). 
63 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert, (CEX).  
64 Boverkets allmänna råd (2012:8) om den kontrollansvariges självständiga ställning, (KAAR). 
65 Arbetsmiljölagen (1977:1160). 
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energideklaration för byggnader och förordningen (2006:1592) om 
energideklaration för byggnader.  
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3 Tillämpares synpunkter 
på byggregelverket 

I detta kapitel återges delar av de synpunkter som framkommit vid 
kommitténs rundabordssamtal, i en Sifo-undersökning beställd av 
kommittén samt under kommitténs Sverigeturné och möte med 
trestadsgruppen.1 Detta kapitel beskriver synpunkter på byggregel-
verket med fokus på Boverkets byggregler (BBR)2 och konstruktions-
regler (EKS)3 utifrån praxis i plan- och byggprocessen, vilken kan 
skilja sig från ursprungligt syfte med befintlig lagstiftning, förord-
ning och föreskrift. Synpunkter gällande kommitténs uppdrag i övrigt 
redovisas inte här, men utgör underlag för det fortsatta arbetet. 

Synpunkterna har lämnats av aktörer som använder regelverket 
dagligdags, så som kommunföreträdare som politiker och tjänstemän, 
byggherrar, konsulter samt entreprenörer. Dessa aktörer kallar kom-
mittén i denna rapport för tillämpare. I samtalen och enkätundersök-
ningen har kommittén även tagit del av synpunkter från brukarföre-
trädare. Byggherrar omfattar såväl flergångsbyggare som bygger för 
andra, liksom engångsbyggare som ofta är brukare.  

3.1 Synpunkter vid rundabordssamtal 

Nedan redogör vi för de synpunkter som framkom vid kommitténs 
inledande rundabordssamtal.  

                                                                                                                                                          
1 Vilka aktörer som deltagit i de respektive möten och undersökningen redovisas i kapitel 1. 
2 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) BFS 2011:6. 
3 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruk-
tionsstandarder (eurokoder). 
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3.1.1 BBR och EKS behöver bli mer användarvänliga 

I rundabordssamtalen framkom det att byggreglerna behöver bli mer 
användarvänliga och målgruppsanpassade. Kritik framfördes mot att 
BBR är uppbyggt utifrån respektive utformningskrav och tekniskt 
egenskapskrav och inte utifrån tillämparens behov. BBR är inte skriven 
för lekmän och mängden regler behöver minska.4 

Reglerna uppfattas inte som användarvänliga och föreslås paketeras 
för olika målgrupper. Deltagarna föreslog exempelvis särskilda regler 
eller en särskild digital ingång för engångsbyggare eller mindre bygg-
projekt för sig.5 

3.1.2 Brett stöd för funktionskrav, men syftena 
behöver tydliggöras 

Genomgående var deltagarna i rundabordssamtalen positiva till att 
utrycka förskrifterna i form av funktionskrav. De anser att funktions-
krav ger utrymme för innovation och flexibilitet. Deltagarna påpekar 
dock att funktionskrav förutsätter hög kompetens hos tillämparna, att 
det saknas metoder för prövning av om ett funktionskrav är uppfyllt 
eller inte för andra krav än för brand, samt att kvalitet i det som byggs 
måste säkerställas. En aktör lyfte fram den metod för kontroll av 
alternativa lösningar som finns till brandavsnittet om analytisk 
dimensionering.6  

För en ändamålsenlig tillämpning av funktionskrav framförde 
deltagarna dock att de olika funktionskravens specifika syfte behöver 
tydliggöras. Syften anses centrala dels för att förstå varför kraven 
finns, dels för att kunna använda andra lösningar än de som rekom-
menderas i allmänna råd. Ett tydliggörande av syftet möjliggör där-
med innovation. Den syfteshandbok som tagit fram inom brand-
området av branschen lyftes fram som ett gott exempel. En del del-
tagare menar dock att detta arbete borde göras av Boverket som 
ansvarig myndighet i stället för branschen.7 

                                                                                                                                                          
4 Rundabordssamtal 2017-05-22, 2017-05-23 och 2017-06-01. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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3.1.3 Allmänna rådens juridiska status är omtvistad 

Vid kommitténs rundabordssamtal uttrycktes genomgående att det 
är svårt att förstå skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd och 
att de allmänna rådens juridiska status tolkas olika av olika aktörer. 
En del aktörer ser dem som obligatoriska och en del som frivilliga. 
Eftersom syftet med föreskrifterna och de allmänna råden många 
gånger är otydligt är det svårt att hitta och pröva alternativa lösningar. 
Aktörerna som deltog i rundabordssamtalen framförde att det är 
oklart hur dagens allmänna råd ska användas och att de leder till miss-
förstånd mellan aktörer.8  

Vissa aktörer menade att ordet bör borde ersättas med något 
annat för att undvika missförstånd. Andra menade att det finns behov 
av att skilja på föreskrifter (ska-krav) från allmänna råd (bör-krav 
respektive kan-krav) så de inte finns i samma publikation. Allmänna 
råd och vägledningar föreslogs däremot sammanföras. Ytterligare en 
aktör föreslog att minst två allmänna råd kan ges i relation till ett 
funktionskrav för att understryka möjligheten till flera olika lös-
ningar. Om det bara finns en möjlig lösning, bör den i stället vara 
föreskrift.9 

3.1.4 Behov av vägledning 

Deltagarna i rundabordssamtalen uttryckte också behov av ytterli-
gare vägledning. Det framfördes att Boverkets PBL kunskapsbanken 
är bra, men att ytterligare vägledning behöver erbjudas kring tillämp-
ning av reglerna. En del aktörer framförde önskemål om en detalje-
rad handbok. Behovet av vägledning finns hos många aktörer, men 
framför allt hos byggherrar som bygger mindre projekt eller mer 
sällan.10 

3.1.5 Otydliga regler och stort tolkningsutrymme 

Vid kommitténs rundabordssamtal framkom att flera aktörer anser 
att BBR är svår att läsa och förstå. Aktörerna anser att det finns flera 
begrepp i BBR och EKS som inte är definierade och otydliga. Bland 
                                                                                                                                                          
8 Rundabordssamtal 2017-05-22, 2017-05-23 och 2017-06-01. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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annat saknas definitioner för begreppen byggnad och fastighet samt 
tung dörr, höga trösklar och oacceptabel risk i tillgänglighetsavsnit-
ten. Vidare finner deltagarna en brist i tillämpningen där olika tolk-
ningar görs mellan olika kommuner respektive mellan kommun och 
byggherre. Exempelvis menade vissa aktörer att reglerna som berör 
ändring, ombyggnad och tillbyggnad uppfattades som otydliga med 
för stort utrymme för tolkning, vilket skapar oklarheter.11 

Kritik framfördes även mot att BBR ges ut för ofta, vilket gör det 
svårt att få en samlad bild och att hinna utveckla praxis.12 

3.1.6 Önskemål att hänvisningar till standarder inte ska 
göras i föreskrifter 

De hänvisningar som i BBR och EKS görs till standarder ansågs av 
deltagarna i rundabordssamtalen som problematiska, eftersom stan-
darder inte är tillgängliga gratis, utan behöver köpas av de som ska 
tillämpa regelverket. Vissa aktörer framförde vidare att hänvisningar 
till standarder i regelverket försvårar att tillhandahålla förfrågnings-
underlag till aktörer i utlandet. Vissa deltagare menade att hänvisningar 
inte bör göras i föreskrifter, men kan göras i vägledning.13 

3.1.7 BBR och EKS behöver framtidssäkras 

Nuvarande regler i BBR och EKS kritiserades vid rundabordssam-
talen för att skapa ett likriktat och oflexibelt bostadsbestånd. Del-
tagarna ansåg att regelverket behöver förändras för att möta ett mer 
varierat brukarbehov, särskilt med avseende på boendeformer och 
att funktionsnedsättningar ökar med åldern. Bland annat lyftes behov 
av bostäder för olika familjekonstellationer, kompisboende samt mindre 
bostäder med gemensamma ytor kommer att öka. Ett exempel på 
hinder för detta som framfördes är dagens brandcellskrav för enskilda 
rum som försvårar för personer som inte känner varandra att dela 
bostad. Morgondagens bostäder behöver kunna förändras över tid, 
exempelvis genom flyttbara väggar och att en villa bör kunna delas upp 

                                                                                                                                                          
11 Rundabordssamtal 2017-05-22, 2017-05-23 och 2017-06-01. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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i flera bostäder. Några aktörer efterfrågade uppdaterad kunskap om 
hur boendet bör utformas.14 

Dagens krav uppfattas av vissa som för detaljerade och därmed 
kostnadsdrivande. Bostäder behöver dock hålla god kvalitet över tid 
eftersom det är dyrt att ändra byggnader i efterhand. Det är rimligt att 
ställa minimikrav i lagstiftningen men det som är lätt att ändra i efter-
hand kanske inte behöver regleras, menade deltagarna. Boendekvalite-
ten måste säkras även för de brukargrupper som inte direkt påverkar 
bostadsbyggandet.15 

Andra menade att alla bostäder måste fungera för alla människor, 
oavsett behov. För att säkra detta krävs fortsatt minimimått och 
möjlighet att dela av rum. Dagens öppna planlösningar mellan kök 
och vardagsrum skapar hög bullernivå inomhus. En del deltagare fram-
förde att det är viktigt att byggreglerna tar hänsyn även till tillgäng-
lighet med avseende på andra former av hinder än fysiska, exempelvis 
känslighet för emissioner och andra effekter från material och behovet 
av hänsyn till social hållbarhet.16  

It-säkerhet för brukare togs upp som en framtidsfråga för lag-
stiftningen.17 

3.1.8 Önskemål om gemensamma nordiska regler 

Deltagarna vid rundabordssamtalen önskade vidare en nordisk harmo-
nisering av byggreglerna. Redan i dag har de nordiska länderna samma 
regelstruktur, som det går att bygga vidare på. Ett skäl för detta är 
att den nordiska marknaden är hemmamarknad för många företag 
och moduler flyttas mellan länderna, varför en harmonisering skulle 
underlätta för dessa företag. Ett annat skäl är att en skapa en gemen-
sam nordisk byggmarknad med ökad konkurrens mellan aktörer. En 
del aktörer ansåg att harmonisering av byggreglerna bör ske även 
med fler länder utanför Norden.18 
  

                                                                                                                                                          
14 Rundabordssamtal 2017-05-22, 2017-05-23 och 2017-06-01. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 



Tillämpares synpunkter på byggregelverket Rapport 2018 

30 

3.2 Synpunkter i Sifo-enkät 

Nedan redogör kommittén för de svar vi fått vid den enkätundersök-
ning som vi låtit Kantar Sifo genomföra. Undersökningen kartlägger 
målgruppernas kunskap, erfarenheter av och åsikter om dagens bygg-
regelverk. Svaren från professionella aktörer respektive allmänhet 
redovisas separat. Frågeställningarna är delvis samma för de båda 
grupperna, men för frågan om förväntningar av vad som måste ingå 
i en bostad har aktörerna fått olika svarsalternativ. Allmänheten fick 
främst svarsalternativ som handlar om den specifika bostadens planlös-
ning och inredning, medan de professionella även fick frågor om 
klimatskalet, som fönster och dagsljus.19 

3.2.1 Delade meningar om byggregelverket bland 
de professionella aktörerna 

Studien visade på en tudelning i synen på byggregelverket, se figur 3.1. 
Den aktörsgrupp som i dag är mest nöjd med dagens byggregler är 
kommun, landsting och myndigheter där hälften uppger att de anser 
att byggreglerna är bra. Övriga aktörer ligger på en nöjdhetsgrad mot-
svarande 20–35 procent. Fastighetsbolag är minst nöjda med regelverket 
och ligger på en nöjdhetsgrad på 20 procent. En dryg tredjedel av fastig-
hetsbolagen anser att byggregelverket är dåligt medan 7 procent av de 
tillfrågade inom kommuner, landsting och myndighet har den åsikten.20 

Flera aktörsgrupper uppger bland annat att det är positivt att 
dagens byggregler upprätthåller en god lägstanivå, bidrar till högre 
miljökrav och skapar säkra och hälsosamma bostäder.21 

Det som nämndes som kan förbättras med dagens byggregler är att 
det bör ställas högre krav på miljö, säkerhet och kvalitet, reglerna borde 
vara mer tillgängliga för icke-specialister samt att det finns behov av 
ökade kontroller och enhetlig tillämpning mellan kommuner.22 

                                                                                                                                                          
19 Kantar Sifo, redovisning av enkätundersökning, 2017-08-21. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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3.2.2 Funktionskrav har brett stöd  

Majoriteten av samtliga aktörer (mellan 65 och 86 procent) föredrar 
ett system där staten fastställer vilka egenskaper en byggnad minst 
ska uppfylla och där byggherren väljer lösningar, framför ett system 
där lösningar föreskrivs. Kommun, länsstyrelse och myndighet är 
den grupp som i minst utsträckning anser detta, medan fastighets-
bolag anser det i högst grad, se figur 3.2.23 

 
                                                                                                                                                          
23 Kantar Sifo, redovisning av enkätundersökning, 2017-08-21. 
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3.2.3 Tillämpningen av allmänna råd 

Drygt hälften av de tillfrågade inom de professionella aktörsgrup-
perna anser att det i den praktiska tillämpningen finns en skillnad 
mellan föreskrifter och allmänna råd. Ungefär en tredjedel uttalade 
att det inte finns någon sådan skillnad. 

Till gruppen med kommuner, länsstyrelser och myndigheter ställ-
des frågan om det är vanligt att byggherren vill välja en alternativ lös-
ning jämfört med det allmänna rådet. 51 procent svarade nej, 30 pro-
cent ja och resterande vet inte. 

De områden där byggherren oftast väljer en alternativ lösning till 
det allmänna rådet för att uppfylla kravet, är enligt gruppen inom 
energi, brandskydd, konstruktion och tillgänglighet.24 

3.2.4 Delade meningar om staten ska ställa krav 
på utformning av bostaden eller inte 

Det råder delade meningar mellan aktörerna om staten ska ställa krav 
på utformning av bostaden eller inte. Gruppen med kommuner, läns-
styrelser och myndigheter uppger i högre grad än övriga att de tycker 
att staten bör ställa krav på utformning (63 procent). De som i högst 
grad motsäger sig detta är fastighetsbolag, byggmaterialsproducenter 
samt byggbolag och exploatörer där 78, 74 respektive 66 procent anser 
staten inte ska ställa krav på utformning av en bostad. Bland arkitekter 
och tekniska konsulter är ungefär lika många positiva som negativa.25 

Förväntningarna från professionella på vad en ny bostad ska inne-
hålla är, utifrån fasta svarsalternativ, främst dagsljusinsläpp (93–98 pro-
cent i de olika grupperna) och öppningsbara fönster (88–95 procent), 
köksinredning (72–91 procent), bredbandsanslutning (73–82 procent), 
vitvaror (59–79 procent) och cykelparkering (60–84 procent) varefter 
förråd, garderober, tvättmöjligheter, parkeringsplats, balkong följde.26 
  

                                                                                                                                                          
24 Kantar Sifo, redovisning av enkätundersökning, 2017-08-21. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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3.2.5 Allmänhetens uppfattning om byggregler 

86 procent av den svenska allmänheten uppger att de vet att det finns 
regler för när man bygger nytt i Sverige. En något lägre andel (79 pro-
cent) vet att det finns regler för är man bygger om samtidigt som 
56 procent uppger sig veta att det finns regler för när man renoverar. 
Totalt sett uppger hälften av de som vet att det finns regler för att bygga 
nytt, att dessa byggregler är ganska eller mycket tydliga, andelen som 
är tveksamma är dock 37 procent. Totalt 40 procent av de som vet att 
det finns regler för att bygga om, menar att de tycker att reglerna för 
ombyggnad är ganska eller mycket tydliga, samtidigt som 22 procent 
upplever att reglerna inte är tydliga. 35 procent upplever att reglerna för 
att renovera är tydliga medan 28 procent upplever dem som otydliga. 
Andelen tveksamma är 36 procent.27 

Totalt 44 procent har genomfört någon typ av nybyggnation, 
ombyggnation eller renovering under de senaste fem åren. Flest har 
renoverat kök (19 procent) eller badrum (18 procent).28  

Allmänheten blev tillfrågad om förväntningar på planlösning, fast 
inredning och bredband i en ny bostad utifrån fasta svarsalternativ. 
Förväntningarna är högst på ett eget badrum med dusch eller badkar 
(87 procent) följt av köksinredning (76 procent) och vitvaror (75 pro-
cent). Därefter angavs garderober (64 procent), bredbandsanslutning 
(63 procent), städskåp (41 procent), plats för dubbelsäng (36 procent) 
och skrivbord (16 procent).29 

3.3 Synpunkter från Sverigeturnén  

Nedan återges de synpunkter som framkommit vid kommitténs 
Sverigeturné på hur den praktiska tillämpningen av BBR och EKS 
fungerar och de förändringsbehov som deltagarna uttryckt. 

                                                                                                                                                          
27 Kantar Sifo, redovisning av enkätundersökning, 2017-08-21. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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3.3.1 Bred målgrupp för byggreglerna och höga krav 
på kompetens 

Enligt de tillämpare kommittén har träffat under Sverigeturnén är 
byggregelverkets målgrupp bred och har olika behov och kompe-
tens. I Jönköping beskrev deltagarna målgruppen som byggnads-
nämnd med politiker, bygglovkontor med tjänstemän, byggherreled 
med byggherrar, konsulter, kontrollansvariga och sakkunniga. Där-
utöver ingår Länsstyrelser och domstolarna som en del av målgruppen. 
Deltagarna påpekade att i byggherreledet finns både kunniga och 
okunniga aktörer.30 Enligt aktörer i Uppsala och Örebro är regel-
verket i dag anpassat för den professionella aktören och inte för 
engångssökare, vilket i sin tur skapar utmaningar för kommunen.31 
Deltagare i Umeå efterfrågade målgruppsanpassade föreskrifter.32 
I Uppsala påpekade deltagarna att Boverkets föreskrifter i dag finns 
i flera författningar vilket försvårar för tillämparen.33 

Vid flera av mötena under Sverigeturnén lyftes behovet av hög 
kompetens vid tillämpningen av regelverket fram.34 Förväntan från 
byggherrarna är att högsta kunskapsnivån ska finnas i kommunen. 
Samtidigt har många kommuner hög arbetsbelastning, personalbrist 
och många nya yngre medarbetare. Det ställer stora krav på en genom-
tänkt arbetsmetodik och kunskapsöverföring mellan erfarna och yngre 
för att erbjuda hög kunskapsnivå. Eftersom kommunarbetet innebär 
tolkningar av regelverket krävs både hög kompetens och tid.35 Före-
trädare för såväl kommun som byggherreled i Malmö och Umeå fram-
höll att BBR behöver innehålla tydligare skrivna regler. Nuvarande 
regelverk har även skapat ett behov av många specialister när konsulter 
kompletteras med certifierade sakkunniga som ska tolka lagen, vilket är 
kostnadsdrivande och tidskrävande med risk för omprojektering.36 När 
regelverket är så öppet för tolkning så gör olika kommuner olika tolk-
ningar och det gäller även certifierade sakkunniga.37 Deltagare i flera 

                                                                                                                                                          
30 Sverigeturné, möte i Jönköping, 2018-03-14. 
31 Sverigeturné, möte i Uppsala, 2018-04-17 och möte i Örebro, 2018-05-18.  
32 Sverigeturné, möte i Umeå, 2018-03-20. 
33 Sverigeturné, möte i Uppsala, 2018-04-17. 
34 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Umeå, 2018-03-20, möte i Uppsala,  
2018-04-17 och möte i Växjö, 208-05-18. 
35 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06. 
36 Sverigeturné, möte i Malmö, 2018-05-16 och möte i Umeå, 2018-03-20 och Stena Fastig-
heter, e-post, 2018-05-21. 
37 Sverigeturné, möte i Göteborg 2018-02-05 och möte i Uppsala, 2018-04-17. 
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städer angav att tolkningsutrymmet även har lett till en ökad använd-
ning av rättspraxis, vilket kräver tid både av kommun och byggherre-
led.38 Det är dyrt och krångligt att bygga när ny praxis kommer från 
prejudicerande domar.39  

3.3.2 Önskemål om att regelverket förtydligas med syften 

Deltagare i flera städer framhöll att regelverket inklusive BBR i dag 
är svårt att förstå, för såväl kommuntjänstemän som byggherreled, 
och behöver förtydligas.40 Svårförståeliga regler skapar oförutsägbar-
het i byggherreled och onödigt merarbete för byggnadsnämnderna.41 
I så gott som alla städer som kommittén har besökt ansåg aktörerna 
det krävs att syftena med respektive funktionskrav i regelverket tyd-
liggörs. De behövs dels för att föreslå respektive pröva en alternativ 
lösning jämfört med ett allmänt råd, dels för att förstå och förklara 
reglerna för olika byggherrar.42  

3.3.3 Otydlig avgränsning mellan föreskrifter och allmänna 
råd samt behov av vägledning  

Aktörer i flera städer under kommitténs Sverigeturné uttryckte stöd 
för funktionskrav, men beskrev svårigheter med att skilja på före-
skrifter och allmänna råd, särskilt i den praktiska tillämpningen. 
I Göteborg framhävdes funktionskrav som positivt och nödvändigt, 
men föreskrifterna måste kunna tillämpas självständigt utan allmänna 
råd eller så behövs fler allmänna råd.43 Många tillämpare framhölls 
att funktionskrav kan stimulera kreativitet och innovation.44 Samtidigt 

                                                                                                                                                          
38 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Jönköping, 2018-03-14, möte i Umeå, 
2018-03-20 och möte i Malmö 2018-05-16. 
39 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Umeå, 2018-03-20 och möte i Malmö 
2018-05-16. 
40 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Jönköping, 2018-03-14, möte i Umeå, 
2018-03-20 och möte i Malmö 2018-05-16. 
41 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06 och möte i Malmö, 2018-05-16. 
42 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05, möte i Umeå, 2018-03-20, möte i Gällivare, 
2018-04-24, möte i Malmö, 2018-05-16, möte i Huddinge 2018-05-17, möte i Örebro,  
2018-05-18 och möte i Växjö, 2018-05-24. 
43 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05. 
44 Sverigeturné, möte i Gävle, 2018-02-12, möte i Malmö, 2018-05-16, möte i Uppsala  
2018-04-17 och möte i Stockholm 2018-05-02. 
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har de allmänna råden (bör-krav) i hög grad blivit normerande45 och 
tillämpningen av BBR och EKS beskrivs av tillämpare som detalj-
styrd snarare än funktionsstyrd.46 I Knivsta betonade deltagarna att 
det inte är önskvärt att allmänna råd innehåller förslag som innebär 
högre kostnader än likvärdig annan lösning.47 En del anser att det 
behövs tydligare regler och färre råd.48 För att tillämpa funktions-
krav behöver de dels kunna förstås självständigt i förhållande till all-
männa råd, dels kompletterade med vägledning för de aktörer som 
önskar. Därmed kan byggherrar föreslå egna lösningar som svarar 
mot funktionskravet eller använda förslag på lösningar som finns i 
vägledning.49 

Vid ett flertal av kommitténs besök under Sverigeturnén, bland 
annat i Huddinge, efterfrågades mer vägledning. Vägledningar kan 
exempelvis handla om hur gällande regelverket som helhet bör till-
lämpas och ge förslag på färdiga lösningar för att uppfylla ett specifikt 
funktionskrav.50 Flera aktörer framhöll vidare att det vore bra att inte 
ha de allmänna råden i samma dokument som föreskrifter utan snarare 
i samma dokument som vägledning.51 

3.3.4 Begrepp saknar definitioner 

Kritik har under Sverigeturnén förts fram mot att viktiga begrepp i 
BBR saknar eller har oklara definitioner. Exempel på sådana begrepp 
är rum, byggnad, sammanbyggd byggnad, våning, våningshöjd respek-
tive antal våningar. Det saknas också en avgränsning mellan vad som 
definieras som en bostad, bostadshotell och hotell. Bristen på defini-
tioner ger konsekvenser gällande kravnivå.52 Exempelvis är det i energi-
kapitlet oklart om rättspsykiatriska boenden ska tolkas som bostad 
                                                                                                                                                          
45 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05, Gävle, 2018-02-12, möte i Karlstad, 2018-03-06, 
möte i Umeå, 2018-03-20, möte i Uppsala 2018-04-17, möte i Malmö, 2018-05-16 och möte i 
Huddinge, 2018-05-17. 
46 Sverigeturné, möte i Umeå, 2018-03-20 och möte i Malmö, 2018-05-16.   
47 Sverigeturné, möte i Knivsta, 2018-04-17. 
48 Sverigeturné, möte i Gällivare, 2018-04-24, möte i Jönköping, 2018-03-14 och möte i 
Örebro, 2018-05-18. 
49 Sverigeturné, möte i Stockholm, 2018-05-02 och möte i Malmö, 2018-05-16. 
50 Sverigeturné, möte i Gävle, 2018-02-12, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Stockholm  
2018-05-02, möte i Malmö, 2018-05-16, möte i Huddinge, 2018-05-17 och möte i Växjö, 2018-05-24. 
51 Sverigeturné, möte i Gävle, 2018-02-12, möte i Umeå, 2018-03-20, möte i Gällivare,  
2018-04-24, möte i Örebro, 2018-05-18 och möte i Växjö, 2018-05-24. 
52 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05, möte i Uppsala, 2018-04-17, möte i Huddinge, 
2018-05-17 och möte i Malmö, 2018-05-16. 
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eller lokal, vilket innebär en skillnad på 18 kWh/kvm i krav på energi-
prestanda.53 

3.3.5 Metoder för att pröva funktionskrav saknas 
förutom för brand 

Fastighetsägarrepresentanter vid Sverigeturnén framförde att de önskar 
förutsägbarhet och i nuläget innebär det en osäker process för dem 
att föreslå alternativa lösningar jämfört med allmänna råd. De 
allmänna råden till brandavsnittet om analytisk dimensionering lyfts 
fram som ett exempel på en metod för att kontrollera att funktions-
kraven uppfylls oavsett lösning. Om motsvarande metoder utvecklas 
för övriga utformningskrav och tekniska egenskapskrav kan det 
bidra till att byggbranschen utvecklar egna lösningar och blir mer 
proaktiva.54 

3.3.6 Ojämn detaljeringsgrad i kravställning mellan 
byggnader med olika användningsområden 

Tillämpare som kommittén träffat under Sverigeturnén menar att det 
för bostäder i högre grad än andra byggnader framgår i vilken omfatt-
ning olika krav gäller.55 Exempelvis gäller tillgänglighetskraven för varje 
rum i en bostad, men för hotell finns inte angivet för hur många rum 
tillgänglighet gäller.56 Det skapar en osäkerhet kring omfattningen 
av rum som behöver vara tillgängliga.57  
  

                                                                                                                                                          
53 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05. 
54 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05 och möte i Malmö, 2018-05-16. 
55 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06. 
56 Karlstad kommun, e-post, 2018-03-07. I tidigare byggregler, nybyggnadsreglerna (NR:1, 
BFS 1988:18, kap. 2:41), rekommenderades tillgänglighetsanpassning av ett rum av tio rum. 
I internationell standard, ISO 21542:2011, anges att ett rum av 20 rum bör tillgänglighetsanpassas. 
57 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06. 
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3.3.7 Motsättningar mellan krav i BBR och behov 
av avvägningar i genomförandeprocessen 

Deltagarna i Sverigeturnén har uppmärksammat kommittén på att 
det i dag kan uppstå motsättningar mellan krav i BBR i den praktiska 
tillämpningen. Exempel på motstående krav är tillgänglighet och brand 
när det gäller dörröppnare och dörrstängare.58 Ett annat exempel på 
motstående krav är buller, ljus- och energikraven i BBR.59 Samhället 
behöver styra mot vad som är viktigast – billiga, tillgängliga, brand-
säkra eller energieffektiva byggnader. Deltagarna efterfrågar såväl 
prioriteringar från staten mellan kraven i regelverket som möjlighet 
att själva göra avvägningar i enlighet med dessa. Deltagarna framhåller 
även att det behövs en möjlighet till större avvikelser från krav än de 
mindre avvikelser i enskilda fall som Boverket föreskriver i BBR.60  

3.3.8 För hög kravnivå i delar av BBR  

Under Sverigeturnén har deltagarna ifrågasatt vad som är en rimlig 
kravnivå för ny- och ombyggnad. Det upplevs som viktigt att regel-
verket kan besvara frågan om vilken samhällsnytta varje krav tillför. 
Kraven behöver vara samhällsekonomiska och hållbara eftersom bygg-
naderna ska stå i många år och det är någon som ska betala för kraven 
via hyra eller ränta.61 Standarden i bostaden behöver även vara avvägd 
mot den boendekostnad som den ger upphov till. Exempelvis är det 
i dag inte konstruktionsreglerna som styr tjockleken av bjälklag och 
väggar, utan ljudkraven, vilket är materialkrävande, ekonomiskt kost-
samt och frågan är om det alltid är önskvärt. I välisolerade bostäder 
finns klagomål från de boende på installationsljud och knäpp i väggarna. 
Det är viktigt att göra en djupanalys av alla krav och deras konse-
kvenser, eftersom de tillsammans bidrar till boendekostnaderna. När 
aktörer i branschen i dag vill sänka boendekostnaderna upplever de 
att det enda sättet att åstadkomma det är att minska kvadratmeterytan, 
vilket har negativa konsekvenser för boendekvaliteten.62  

                                                                                                                                                          
58 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05 och möte i Uppsala, 2018-04-17. 
59 Sverigeturné, möte i Uppsala, 2018-04-17. 
60 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05, möte i Gällivare, 2018-04-24, möte i Stockholm, 
2018-05-02 och möte i Malmö, 2018-05-16. 
61 Sverigeturné, möte i Umeå, 2018-03-20. 
62 Sverigeturné, möte i Malmö, 2018-05-16. 
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Krav som deltagarna sammantaget inte vill kompromissa med är 
konstruktion, brand, personsäkerhet och hälsa.63 Många tillämpare 
ansåg däremot att det är rimligt med vissa avsteg från energikrav och 
tillgänglighetsanpassning, åtminstone i det befintliga beståndet.64 Argu-
ment som framförts är att dessa krav är svåra att genomföra, material-
resurskrävande och kostnadsdrivande. I vissa fall hindrar kraven små 
förändringar som skulle kunna innebära att fler lägenheter frigörs, 
eftersom kraven gör att förändringen blir omfattande.65 I Botkyrka 
påpekade tillämparna att krav på hiss vid påbyggnad av befintliga 
byggnader hindrar projekt.66 Vad det gäller kravnivån för tillgäng-
lighet i nybyggnad finns mer delade meningar. Många framhöll att 
det bör föras en diskussion om behovet av att varje nybyggd bostad 
i en byggnad bör vara fullt tillgänglig. Samtidigt menar deltagarna att 
samhället bör undvika kostsamma efterhandsanpassningar som belastar 
kommunen.67 För att komma till rätta med detta har deltagare förslagit 
fondering för senare tillgänglighetsåtgärder vid nybyggnadsprojekt.68 
Deltagarna beskrev även hur det kan uppstå oönskade konsekvenser, 
som exempelvis i studentboenden där tillgänglighetskraven på badrum 
leder till att lägenhetens yta till hälften består av badrum. Besökstill-
gänglighet lyfts som en väg fram.69  

För nybyggnad ifrågasätts vidare i vilken omfattning byggnaden 
ska innehålla alla färdiga lösningar eller om det räcker att den är 
förberedd för dem. I Stockholm, Göteborg och Malmö poängterades 
att tidigare skrivningar i regelverket om ”förberett för …” kan vara 
ett alternativ till att installera köksinredning, dörröppnare och annan 
inredning som är tänkt för ett framtida behov men som ännu inte 

                                                                                                                                                          
63 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Umeå, 
2018-03-20 och möte i Jönköping, 2018-03-14. 
64 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05, möte i Gävle, 2018-02-12, möte i Karlstad, 
2018-03-06 och möte i Umeå, 2018-03-20. 
65 Sverigeturné, möte i Gävle, 2018-02-12, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Jönköping 
2018-03-14, möte i Umeå, 2018-03-20 och möte i Örebro, 2018-05-18. 
66 Sverigeturné, möte i Botkyrka, 2018-05-17. 
67 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05, möte i Gävle, 2018-02-12, möte i Karlstad, 
2018-03-06, möte i Umeå, 2018-03-20 och möte i Botkyrka, 2018-05-17. 
68 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05. 
69 Sverigeturné, möte i Stockholm, 2018-05-02. 
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föreligger.70 Bedömningen kan i stället utgå ifrån om det finns förut-
sättningar för alla kravställda funktioner i ett plan.71 I Jönköping fram-
höll deltagarna att det ändå är den boende som till sist avgör vilken 
inredning och utrustning som finns i sin bostad.72 

I Kiruna och Gällivare påpekade tillämparna att energikrav för-
dyrar och de ifrågasätter hur kalkylen ska gå ihop när de ska bygga 
ny stad. Även i andra delar av Sverige betonas att de senaste skärp-
ningarna på energiprestanda och framtida krav på omställning till 
nära-nollenergibyggnader kostar mycket i investering och ger låg 
vinst i driftskostnad.73 

3.3.9 Krav i BBR styr i för hög grad utformningen av bostäder 

Under Sverigeturnén har flertalet deltagare kritiserat de gränser för 
olika krav på bostadsutformning samt tillgänglighet och använd-
barhet som uppträder vid 35 kvadratmeter respektive 55 kvadrat-
meter. De begränsar förutsättningarna exempelvis när en byggnad 
skulle tillåta en eller några kvadratmeter extra med högre boende-
standard som följd, men där byggherren avstår från att införliva dessa 
extra kvadratmeter i bostaden på grund av den högre kravnivån. 
I stället kan byggherren välja att planera om dessa kvadratmetrar till 
blindschakt eller öka allmänna ytor. 74 Kraven leder även till att ett 
stort antal lägenheter av en viss storlek produceras, exempelvis två-
rumslägenheter på 54 kvadratmeter. Samtidigt påpekar deltagarna att 
det finns behov av trerumslägenheter på ytterligare ett tiotal kvadrat-
meter och som med nuvarande regelverk blir för dyra för den tänkta 
målgruppen.75 Byggreglerna är inte heller anpassade att hantera behov 
av små lägenheter och flexibilitet.76 Det behövs utrymme för innova-
tion för fastighetsägare som utgår ifrån fastighetsägarens ambition 
och de boendes önskemål.77 Vidare framhölls att dagens regelverk 
                                                                                                                                                          
70 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05, möte i Stockholm, 2018-05-02 och möte i 
Malmö, 2018-05-16. 
71 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05. 
72 Sverigeturné, möte i Jönköping, 2018-03-14. 
73 Sverigeturné, möte i Gällivare, 2018-04-24, möte i Kiruna, 2018-04-25 och möte i 
Stockholm, 2018-05-02. 
74 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Stockholm, 
2018-05-02 och möte i Malmö, 2018-05-16 och Tengbom, e-post, 2018-05-21. 
75 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06. 
76 Sverigeturné, möte i Uppsala, 2018-04-17. 
77Sverigeturné, möte i Jönköping, 2018-03-14. 
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inte säkrar boendekvaliteter så som rumssamband och rumsvolymer 
när kvantitativa mått så som ljuddämpad sida styr.78 

Ett annat krav som uppfattas som för styrande är avskiljbarhet 
mellan kök och andra vistelseytor, eftersom det styr placering av 
fönster och hur ytor kan utnyttjas. Särskilt som det i dag är vanligt 
med öppen planlösning mellan kök-, mat- och vardagsrum.79 Möjlig-
heten att bygga bostäder som kan växa och krympa stöter i dag på 
hinder utifrån kraven på brandceller, ventilation och tillgänglighet.80  

3.3.10 Vissa krav i BBR är ologiskt ställda 

Deltagare i flera städer för fram kritik mot krav som inte uppfattas 
som logiska. Exempelvis gäller det buller och energi. Vad det beträffar 
bullerkraven anges i trafikbullerförordningen krav på ljudnivå vid 
fasad i stället för inuti byggnaden trots att boende majoriteten av 
tiden kan skärma sig från buller och få in ren, sval luft via ventilations-
systemet i nybyggnad.81 Vad det beträffar energikraven så är det i dag 
mer fördelaktigt att planera en större bostad med nuvarande energi-
beräkningsmodell, än en mindre och kvadratmetereffektiv bostad, trots 
att det är mer material- och resurseffektivt med mindre bostäder.82  

3.3.11 Kritik mot otydligt regelverk för ändring 

Deltagare i flera städer beskrev att tillämpningen av dagens ändrings-
regler är svår. Enligt deltagarna beror det främst på att det är oklart 
när en ändring övergår i ombyggnad och om nybyggnadskraven ska 
gälla samt vilka avsteg från kraven som är möjliga.83 Förutsättningarna 
för att tillämpa ändringsregelverket skiljer sig mellan byggnadsnämn-
derna i landet. I större städer med större organisationer har bygg-

                                                                                                                                                          
78 Sverigeturné, möte i Malmö, 2018-05-16. 
79 Ibid. 
80 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Uppsala, 2018-04-17 och möte i Botkyrka, 
2018-05-17. 
81 Sverigeturné, möte i Gävle 2018-02-12, möte i Jönköping, 2018-03-14, möte i Uppsala  
2018-04-17 och möte i Malmö, 2018-05-16.  
82 Sverigeturné, möte i Uppsala 2018-04-17. 
83 Sverigeturné, möte i Gävle 2018-02-12, möte i Karlstad, 2018-03-06 och möte i Umeå,  
2018-03-20. 
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nadsnämnderna möjlighet att utveckla egna rutiner för hur ändrings-
regelverket ska tillämpas.84 Det otydliga regelverket ställer höga krav 
på dem som ska tolka det och mindre kommuner med färre jurister 
har svårare att klara det. I Gävle uttryckte tillämparna att de fick stöd 
i tidigare allmänna råd om ändring av byggnad (BÄR) och efterfrågar 
ny vägledning.85 

 Vid ombyggnad, tillbyggnad och annan ändring uppstår konflikter 
mellan den befintliga byggnadens förutsättningar, så som exempelvis 
murade bärande väggar, spröjsade fönster och kulturvärden respek-
tive krav i BBR och EKS så som krav på buller, energi och tillgäng-
lighet.86 Deltagarna upplever att det är problematiskt att staten inte 
har angett någon prioritering mellan nybyggnadskraven, varsamhets-
krav och byggnadens förutsättningar. En sådan prioritering skulle 
stödja både byggherreledet och byggnadsnämnden i tillämpningen.87 

Om nybyggnadskrav ska tillämpas fullt ut vid ändring blir det 
dyrt och innebär inte ett hushållande med resurser, menar många 
deltagare. Ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet innebär 
minskad miljöpåverkan i relation till en dåligt utnyttjad eller riven bygg-
nad. 88 Därför menar flera aktörer som kommittén har träffat att det 
vore bra att särskilja både på kravnivån för och i vilka dokument som 
ändrings- respektive nybyggnadsregler finns.89 

Som ett exempel nämndes i Karlstad att flerbostadshus i miljon-
programmet har en bra stomme och kan utvecklas, men att det är svårt 
att exempelvis dela en lägenhet i flera då nybyggnadskraven träder in. 
Det är viktigt att återgå till ett ändringsregelverk som har lättnader så 
att användningen av byggnader kan förändras över tid. Ett annat 
exempel är kraven på energiprestanda vid tillbyggnad av ett småhus. 
Där ifrågasätts rimligheten i att ställa energikrav utvecklade för nybygg-
nad på tillbyggnadsdelen, särskilt när energikrav motsvarande nybygg-
nad ställs på tillbyggnadsdelen samtidigt som den befintliga byggnaden 
har sämre energiprestanda. I ett exempel med 25 kvadratmeter till-

                                                                                                                                                          
84 Sverigeturné, möte i Gävle, 2018-02-12 och möte i Uppsala 2018-04-17. 
85 Sverigeturné, möte i Gävle, 2018-02-12. 
86 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06. 
87 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06 och möte i Malmö, 2018-05-16. 
88 Sverigeturné, möte i Gävle 2018-02-12, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Umeå, 2018-03-20, 
möte i Uppsala 2018-04-17 och möte i Malmö, 2018-05-16. 
89 Sverigeturné, möte i Gävle 2018-02-12, möte i Karlstad, 2018-03-06 och Malmö, 2018-05-16. 
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byggnad på 100 kvadratmeter befintlig byggnad förändras inte energi-
balansen av tillbyggnaden och kravnivån liknas vid att investera i en 
täckjacka men att inte stänga den.90 

Vill byggherren återställa delar av en byggnad till originalskick i 
fasaddelar kan det också uppstå problem. Hinder uppstår exempelvis 
när nybyggnadskrav ställs på byggherren som vill byta en aluminium-
dörr från en tidigare renovering mot originalet i trä.91 

I Gällivare, där samhällsomvandlingen både handlar om att bygga 
nytt och att flytta byggnader, har deltagarna funnit att det saknas 
lagstöd för avsteg från nybyggnadskrav. Det har inneburit ett behov 
av dialog med Boverket för att hitta lösningar.92 I Kiruna har det visat 
sig omöjligt att bevara kulturbyggnader för att regelverket kräver att de 
i så fall följer nybyggnadskraven.93 

3.3.12 Standarder och branschinflytande 

Under Sverigeturnén framkom det att olika kommuner har olika syn 
på när och om standarder ska tillämpas fullt ut.94 Vidare kritiserades 
standarden om bostadsutformning95 för att vara föråldrad. Exempelvis 
särskiljer den inte mellan tillgänglighet och bekvämlighet samt är inte 
anpassad till dagens behov av små lägenheter och flexibilitet.96 Till-
lämpare påpekar att arbetet med att utarbeta standarder inklusive 
konsekvensanalyser av dessa är centralt ur kostnadsperspektiv om de 
ska kopplas till regelverket.97  

3.3.13 Framtida regelverk behöver inkludera hållbarhet  

Tillämparna uttryckte att det är viktigt att se till att framtida funk-
tionskrav främjar hållbarhet och kan möta utmaningar i form av 
klimatförändringar. Flera deltagare uttrycker behov av att i högre 

                                                                                                                                                          
90 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06. 
91 Sverigeturné, möte i Malmö, 2018-05-16. 
92 Sverigeturné, möte i Gällivare, 2018-04-24. 
93 Sverigeturné, möte i Kiruna, 2018-04-25. 
94 Sverigeturné, möte i Göteborg 2018-02-05 och möte i Uppsala, 2018-04-17. 
95 Svensk standard SS 91 42 21:2006, utgåva 5. 
96 Sverigeturné, möte i Malmö, 2018-05-16. 
97 Sverigeturné, möte i Stockholm, 2018-05-02. 
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grad ställa krav på dagvattenhantering, vattenanvändning och grön-
ytor. För vattenanvändning föreslås krav på vattenförbrukning per 
bostad eller tänkt boende i BBR.98 Vidare innebär urbaniseringen nya 
utmaningar där gårdsmiljön får större betydelse bland annat för 
ekologiska och sociala värden.99 Exempelvis är gårdsstorlek viktigt 
för barns utemiljö. Regelverket kritiseras för att inte i tillräckligt hög 
grad ta hänsyn till barnperspektivet.100 

Tillämparna i bland annat Växjö uttrycker även att det är viktigt 
att säkerställa att framtida funktionskrav är materialneutrala och inte 
hindrar miljövänliga och resurseffektiva val. BBR behöver ses över 
för att uppmuntra till återbruk.101 Långsiktigt hållbara byggnader 
bidrar till låg förvaltningskostnad102 och återbruk av material är 
resurseffektivt.103 

3.3.14 Byggreglerna i BBR uppdateras för ofta 

I de flesta städer som kommittén har besökt uttryckte deltagarna 
behov av en systematik i och begränsning av uppdateringarna av 
regelverket. Nuvarande situation med cirka 30 ändringar i plan- och 
bygglagen (PBL)104 och en ändring i BBR per år skapar osäkerhet 
kring vad som gäller, oförutsägbarhet105 och hindrar utveckling av 
praxis.106 Det behövs enligt tillämparna en tydligare systematik mellan 
PBL, plan och byggförordningen (PBF)107 och BBR, EKS, som har för-
lorats vid alla uppdateringar.108  

                                                                                                                                                          
98 Sverigeturné, möte i Göteborg 2018-02-05. 
99 Sverigeturné, möte i Huddinge, 2018-05-17 och möte i Örebro, 2018-05-18 och Huddinge 
kommun, e-post, 2018-06-17. 
100 Sverigeturné, möte i Göteborg, 2018-02-05, möte i Jönköping, 2018-03-14 och möte i 
Huddinge, 2018-05-17. 
101 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06 och möte i Växjö, 2018-05-24. 
102 Sverigeturné, Fastighetsägarnas skrivelse, 2017-06-02 överlämnad vid möte i Umeå,  
2018-03-20. 
103 Sverigeturné, Baltic-gruppen skrivelse, 2018-03-01 överlämnad vid möte i Umeå, 2018-03-20. 
104 Plan- och bygglagen (2010:900). 
105 Sverigeturné, möte i Karlstad, 2018-03-06, möte i Jönköping, 2018-03-14, möte i Stockholm, 
2018-05-02, möte i Huddinge, 2018-05-17, möte i Växjö, 2018-05-18 och möte i Växjö,  
2018-05-25. 
106 Sverigeturné, möte i Malmö, 2018-05-16. 
107 Plan och byggförordningen (2011:338). 
108 Sverigeturné, möte i Stockholm, 2018-05-02 och möte i Malmö, 2018-05-16. 
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3.4 Trestadsgruppens synpunkter 

De tre städerna Göteborg, Malmö och Stockholm har ett etablerat 
samarbete kring avstämning av rutiner för att tillämpa byggregelverket. 
Nedan återges de synpunkter som den så kallade trestadsgruppen 
har framfört till kommittén. 

3.4.1 Reglerna är svårlästa 

Trestadsgruppen anser att BBR generellt är svårläst och otydlig. 
Regelverkets systematik är otydlig, vilket skapar oförutsägbarhet för 
byggherrar och onödigt merarbete för byggnadsnämnder. Gruppen 
föreslår en översyn av regelverkets systematik, att regelverket kom-
pletteras med förtydligande diagram och bilder och att bedömnings-
grunderna förenklas för mindre komplexa projekt.109 

3.4.2 Begrepp saknar definitioner 

Trestadsgruppen menade att begrepp som våning, plan, våningsplan 
används på olika sätt i olika delar av regelverket, vilket leder till 
otydligheter och förvirring bland tillämparna. Gruppen efterfrågar 
enhetliga definitioner av begrepp som återkommer i alla led av regel-
verket.110 

3.4.3 Kraven i BBR behöver ses över 

Trestadsgruppen uttryckte ett behov av att se över de olika kraven i 
BBR så att de inte motverkar varandra och vilka kravnivåer som ska 
gälla. Vidare ansåg trestadsgruppen att kraven behöver ses över för 
att bättre möta behov av olika boendeformer. Gruppen menar att 
krav på tillgänglighet, användbarhet och bostadsutformning krockar 
med tekniska egenskapskrav så som fukt. Tillgänglighetskravens om-
fattning behöver även analyseras utifrån praktiska förutsättningar i 
projekt. Kraven på dagsljus är omfattande och svåra att uppfylla i 

                                                                                                                                                          
109 Trestadsgruppen, 2018-05-28. 
110 Ibid. 
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tätbebyggda städer och borde ses över genom jämförelse med befint-
lig stadsbebyggelse. Även energikravens omfattning och form kriti-
seras från ett tillämpningsperspektiv. Samtidigt saknas brandkrav för 
höga byggnader, vilket leder till en oförutsägbar brandreglering.111 

3.4.4 Prioritering mellan kraven saknas 

Trestadsgruppen önskar en prioritering mellan kraven i BBR som 
tydliggör vilka krav som ska uppfyllas i första hand samt en större möj-
lighet för tillämpare att göra avvägningar och avvikelser från tekniska 
egenskapskrav.112 

3.5 Tillämparnas problembild 

Den sammantagna problembild som de tillämpare kommittén hittills 
har träffat handlar om att: 

• byggregelverket är svåröverskådligt och omfattande, 

• funktionskrav har brett stöd, 

• föreskrifter i BBR och EKS är otydliga, saknar syfte och i vissa 
fall motsäger varandra, 

• kravnivåerna i BBR och EKS behöver ses över utifrån vad som är 
rimligt med hänsyn till de boendekostnader som kraven innebär, 

• det saknas prioritering från staten mellan krav och möjligheter 
för tillämpare att göra avvägningar i såväl nybyggnad som befintlig 
bebyggelse, 

• BBR:s regler om ändring, ombyggnad, tillbyggnad är otydligt och 
kostnadsdrivande och förslås regleras separat från nybyggnad,  

• allmänna rådens juridiska status är omtvistad och föreslås särskiljas 
ur BBR till eget dokument, 

• det saknas metoder för att pröva alternativa lösningar jämfört 
med allmänna råd, 

                                                                                                                                                          
111 Trestadsgruppen, 2018-05-28. 
112 Ibid. 
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• det finns behov av ytterligare vägledning, 

• hänvisningar till standarder samt deras aktualitet ifrågasätts, 

• regelverket ställer höga krav på kompetens, 

• regelverket inte är anpassat för dagens och morgondagens utman-
ingar exempelvis i form av behov av olika boendeformer och större 
hänsyn till hållbarhet och klimatförändringar, och 

• PBL och BBR ändras för ofta.  
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4 Vägval för nya byggregler 

Kommittén för modernare byggregler har i uppdrag att göra en syste-
matisk och grundlig översyn av byggregelverket. En riktlinje för 
kommittéer vid regelreformering, är förutom att sträva efter att 
begränsa regelfloran och höja kvaliteten på de regler som behövs, att 
förenkla regelsystemet genom att göra det mindre detaljerat och 
klarare utformat språkligt och redaktionellt.1 

Ett första steg i det arbetet utgörs av denna rapport. Rapporten 
omfattar den del av kommitténs uppdrag som handlar om Boverkets 
byggregler (BBR) och konstruktionsregler (EKS). Utifrån den över-
siktliga genomgången av dagens byggregelverk och tillämparnas syn-
punkter på det, har kommittén gjort iakttagelser som lett fram till 
sex principiella vägval för kommitténs fortsatta utredningsarbete. 
Dessa presenteras i form av frågor nedan. 

4.1 Vad behövs för att kunna använda 
funktionskrav? 

Det första vägval som kommittén har identifierat handlar om vad 
som behövs för att tillämpare av regelverket ska kunna använda funk-
tionskrav på ett ändamålsenligt sätt. Som anges i avsnitt 2.1.7 innehåller 
BBR och EKS funktionskrav, vilket innebär att det i föreskrift anges 
vilken funktion som ska uppnås och som kan kompletteras med all-
männa råd. 

Kommittén konstaterar att användning av funktionskrav har 
brett stöd bland tillämparna. De anser dock att det är svårt att tolka 
reglerna och att utformning av funktionskraven i BBR och EKS har 
brister med avseende på otydliga syften och begrepp, självständighet 
i relation till allmänna råd och hur det ska kontrolleras. Tillämparna 

                                                                                                                                                          
1 Statsrådsberedningen, 2000, Kommittéhandboken, Ds 2000:1, s. 29 ff.  
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framhåller också att förfarandet vid prövning av andra lösningar än 
de som anges i allmänna råd är oförutsägbart. Till brandavsnittet i 
BBR finns en metod för analytisk dimensionering, som beskriver 
tillvägagångssättet för att pröva om en lösning uppfyller funktions-
kraven, men motsvarande saknas för övriga funktionskrav. 

För kommitténs fortsatta utredningsarbete har vi identifierat 
följande frågor gällande detta vägval:  

a) Vad behövs för att kunna använda funktionskrav i BBR och EKS? 
Hur behöver en föreskrift vara utformad för att tillämparna ska 
veta om den uppfylld? 

b) Bör det i större utsträckning utvecklas metoder för att visa att ett 
funktionskrav är uppfyllt (på samma sätt som analytisk dimen-
sionering i brand)? Bör sådana metoder i så fall finnas i före-
skrifter, allmänna råd eller standarder? 

c) Ska alla krav vara funktionskrav? Vilka eventuella krav ska inte 
vara det? 

d) Vilka konsekvenser medför respektive svar på ovanstående frågor? 

4.2 Bör BBR och EKS endast innehålla föreskrifter, 
inte allmänna råd? 

Det andra vägvalet som kommittén har identifierat handlar om 
huruvida BBR och EKS endast bör innehålla föreskrifter och inte 
allmänna råd. Som anges i avsnitt 2.1.7 är allmänna råd generella 
rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger 
hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. 

Enligt tillämparna av regelverket innebär nuvarande användning 
av allmänna råd att de i praktiken uppfattas som bindande regler. 
Samtidigt har olika byggherrar olika behov. Dels finns behov av att 
använda funktionskravens möjlighet att pröva nya lösningar inom 
ramen för kontrollprocessen, dels finns behov av mer vägledning och 
att följa en handbok eller färdiga förslag till lösningar. Många till-
lämpare önskar att föreskrifter och allmänna råd delas upp i olika 
dokument. 

För kommitténs fortsatta utredningsarbete har vi identifierat 
följande frågor gällande detta vägval:  
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a) Bör BBR och EKS endast innehålla föreskrifter, inte allmänna 
råd? 

b) På vilket sätt kan behovet av vägledning tillgodoses? 

c) Vilka konsekvenser medför respektive svar på ovanstående frågor? 

4.3 Hur kan tillämpningen av Boverkets föreskrifter 
underlättas? 

Det tredje vägvalet som kommittén har identifierat handlar om hur 
tillämpningen av Boverkets föreskrifter kan underlättas. 

Tillämpare av regelverket anser att det är för omfattande och 
svåröverskådligt. Dels innehåller BBR och EKS många krav, dels med-
delar Boverket föreskrifter och allmänna råd med stöd av PBL i flera 
olika dokument. Vidare hänvisar Boverket till standarder. Tillämparna 
beskriver att nuvarande situation med i genomsnitt en ändring av 
BBR per år skapar osäkerhet och oförutsägbarhet och hindrar utveck-
lingen av praxis.  

För kommitténs fortsatta utredningsarbete har vi identifierat 
följande frågor gällande detta vägval:  

a) Bör strukturen i BBR och EKS ändras för att underlätta för-
ståelsen och i så fall hur? Kan en gruppering av kraven i BBR och 
EKS underlätta förståelsen för regelverket och hur bör den i så 
fall se ut? 

b) Bör Boverkets olika föreskrifter finnas samlat eller separat? 

c) På vilket sätt bör det göras hänvisningar till standarder i före-
skrifter, allmänna råd och vägledning? 

d) Finns det krav som kan tas bort för att få regelverket mer anpassat 
till behov, effektivitet och en rimlig omfattning? 

e) Hur ofta är det rimligt att förändra kraven i BBR och EKS? 

f) Finns det andra sätt för att underlätta tillämpningen av BBR och 
EKS? 

g) Vilka konsekvenser medför respektive svar på ovanstående frågor? 
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4.4 Ska staten reglera vilka krav som är viktigast 
och ska tillämparna kunna göra avvägningar? 

Det fjärde vägvalet som kommittén har identifierat handlar om staten 
ska reglera vilka krav som är viktigast och om tillämparna ska kunna 
göra avvägningar mellan kraven. 

Enligt tillämparna finns konflikter i BBR mellan olika funktions-
krav. Bland de återkommande exempel som har framförts kan nämnas 
mellan krav på buller, ljus och energi respektive brand och tillgänglig-
het. Tillämparna efterfrågar en prioritering mellan olika funktions-
krav från samhället och avvägningsmöjligheter för tillämparna utifrån 
förutsättningarna i respektive byggnadsprojekt. Såväl byggnadsnämnd 
som förslagsidan byggherreled efterfrågar större avvägningsmöjlighet 
mellan krav än vad som i dag medges. 

För kommitténs fortsatta utredningsarbete har vi identifierat 
följande frågor gällande detta vägval: 

a) Ska staten reglera vilka krav som väger tyngre än andra när ett 
krav står mot ett annat samt i så fall hur? 

b) Ska tillämparna kunna göra avvägningar samt i så fall hur och i 
vilken omfattning? 

c) Vilka konsekvenser medför respektive svar på ovanstående frågor? 

4.5 Vilka krav är rimliga vid ändringar 
i befintligt bestånd? 

Det femte vägvalet som kommittén har identifierat handlar om vilka 
krav som är rimliga att ställa vid ändringar i befintligt bestånd. Före 
2011 reglerades inte ändring i BBR, utan endast i allmänna råd om 
ändring av byggnad (BÄR). Sammanslagningen av föreskrifter och 
allmänna råd för nybyggnad och ändringar har enligt flera tillämpare 
inte fallit väl ut.  

Enligt tillämparna finns behov av att tydliggöra vilka nybygg-
nadskrav de kan göra avkall från vid ändring av ett byggnadsverk i 
befintligt bestånd utifrån befintliga byggnadsförutsättningar, inklu-
sive varsamhet och förvanskning vid ändring. Det kan exempelvis 
vara med hänsyn till byggnadstekniska, kulturhistoriska, miljömässiga, 
arkitektoniska och hållbarhetsförutsättningar. 
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För kommitténs fortsatta utredningsarbete har vi identifierat 
följande frågor gällande detta vägval:  

a) Vilken kravnivå på utformningskrav och tekniska egenskapskrav är 
rimliga vid ändringar i befintligt bestånd utifrån samhällssynpunkt, 
hållbarhetsperspektiv respektive byggnadens förutsättningar? Vilka 
nybyggnadskrav går det att göra avkall på vid ändringar? 

b) Ska föreskrifter för ändring av byggnad separeras från föreskrifter 
för nybyggnad?  

c) Vilka konsekvenser medför respektive svar på ovanstående frågor? 

4.6 Vad innebär ett modernt och framtidssäkrat 
regelverk? 

Det sjätte vägvalet som kommittén har identifierat handlar om vad 
ett modernt och framtidssäkrat regelverk innebär. Ett ändamåls-
enligt, effektivt och modernt regelverk måste vara förutsägbart och 
accepterat. Samtidigt måste det vara flexibelt nog för att kunna möta 
dagens och morgondagens omvärldsförändringar. Regeringens direktiv 
till kommittén pekar på utmaningarna med att ge förutsättningar för 
ett mer diversifierat utbud av bostäder som svarar mot de behov som 
finns hos olika målgrupper till rimliga kostnader samt att anpassa 
regelverket till klimatförändringar, hållbarhet och digitalisering. 

Dessa utmaningar bekräftas av tillämparna. Exempelvis menar de 
att dagens byggregler i för hög grad styr utformningen av bostäder 
mot likriktning och inte motsvarar brukarnas behov. Många till-
lämpare menar att det exempelvis finns brukare som efterfrågar mer 
flexibla boendelösningar och boende till lägre kostnader. Reglerna 
begränsar även nyttjandet av befintligt bestånd. Tillämparna påpekar 
att regelverkets krav inte är avvägda mot de ekonomiska konsekven-
serna kraven medför. Vad det gäller behov av att framtidssäkra regel-
verket har tillämparna påpekat att de bostäder vi bygger i dag behöver 
klara framtidens klimatförändringar och hållbarhet. Bland annat har 
de lyft fram behov av grönska och begränsad vattenanvändning. 
Tillämparna uttrycker vidare att det är viktigt att säkra att framtida 
krav är materialneutrala och anpassade till att vi bygger allt högre 
byggnader. 
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För kommitténs fortsatta utredningsarbete har vi identifierat 
följande frågor gällande detta vägval:  

a) Vilka konkreta krav saknas i BBR och EKS för att möta dagens 
och morgondagens behov och utmaningar? 

b) Vilka krav i BBR och EKS hindrar flexiblare boendeformer i 
nyproduktion respektive befintligt bestånd?  

c) Vilka krav i BBR och EKS leder till omotiverade kostnader i för-
hållande till samhällsnyttan? 

d) Vilka krav i BBR och EKS hindrar ett materialneutralt regelverk? 

e) Vilka konsekvenser medför respektive svar på ovanstående frågor? 
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Kommittédirektiv 2017:22 

Genomgripande översyn  
av Boverkets byggregler m.m. 

Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2017 

Sammanfattning 

En kommitté ska genomföra en systematisk och grundlig översyn av 
8 och 10 kap. plan- och bygglagen, 3–5 och 7 kap. plan- och bygg-
förordningen, Boverkets byggregler, Boverkets föreskrifter om till-
lämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder 
dessa hänvisar till i syfte att modernisera regelverket och därmed gynna 
ökad konkurrens och ökat byggande. Kommittén ska även utreda 
regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. Det står 
kommittén fritt att vid behov föreslå ändringar i detta och andra 
närliggande regelverk som ställer krav på utformning och konstruk-
tion av byggnader och anläggningar. 

Kommittén ska även analysera behovet av reglering för att minska 
klimat- och miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt 
farliga ämnen under byggprocessen och vid val av byggmaterial. 

Kommittén ska i den del som avser föreskrifter om byggregler fort-
löpande överlämna sina förslag till Boverket. 

Överväganden och förslag när det gäller standarder ska redovisas 
senast den 29 december 2017. 

Överväganden och förslag när det gäller minskad klimat- och miljö-
påverkan till följd av byggprocessen och materialval ska redovisas 
senast den 30 november 2018. 

Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 13 december 2019. 
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Bakgrund 

Bostadsbyggandet i Sverige har under många år varit lågt i förhållande 
till befolkningstillväxten. Sveriges befolkning ökar kraftigt och störst 
är befolkningstillväxten i storstadsregionerna. Av Boverkets bostads-
marknadsenkät för 2016 framgår att 240 av landets kommuner bedömer 
att det råder underskott på bostäder på marknaden. Drygt 80 pro-
cent av Sveriges befolkning bor i sådana kommuner. 

Sedan 2012 har antalet påbörjade bostäder tredubblats i landet 
och det senaste året har antalet påbörjade bostäder genom nybygg-
nad ökat från cirka 46 500 år 2015 till 60 500 år 2016 enligt Bover-
kets senaste uppgifter. Prognoserna för kommande år är att bostads-
byggandet kommer att öka ytterligare. Staten har en viktig uppgift 
att se till att den positiva utvecklingen håller i sig och att bostadsbyg-
gandet ökar ännu mer. När bostadsbyggandet ökar gäller det att regel-
verk och berörda processer anpassas. 

Plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, trädde i kraft den 
2 maj 2011 och ersatte då den äldre plan- och bygglagen (1987:10), 
förkortad ÄPBL, och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav 
på byggnadsverk, m.m. På motsvarande sätt ersatte den nuvarande 
plan- och byggförordningen (2011:338), förkortad PBF, en tidigare 
förordning med samma namn. 

I PBL och PBF regleras krav på byggnadsverk. Boverket får med-
dela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna 
och myndighetens föreskrifter benämns Boverkets byggregler, för-
kortade BBR. Merparten av bestämmelserna återfinns i BBR medan 
lagen och förordningen är översiktligt hållna. I BBR anges funktions-
krav, dvs. att en viss funktion ska uppnås. Det innebär att funktionen 
ibland kan uppnås med olika tekniska lösningar. 

I propositionen som föregick PBL angav regeringen att den med 
den nya lagen avsåg att bl.a. förenkla plan- och byggprocesserna och 
skärpa kontrollen av byggandet. Den nya lagen innebar även en språklig 
modernisering och ett krav på att fler aspekter ska beaktas vid plan-
läggning och byggande, bl.a. miljö- och klimataspekter. Hänsyn till 
natur- och kulturvärden och att det byggda ska ha en estetiskt till-
talande utformning lyftes också fram som allmänna intressen. 

I 8 kap. PBL finns de materiella bestämmelserna om krav på bygg-
nadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. I kapitlet anges 
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bl.a. krav på byggnadsverks utformning och deras tekniska egenska-
per. En del av kraven i dessa bestämmelser fanns redan i ÄPBL medan 
andra har tillkommit på senare tid, bl.a. till följd av EU-direktiv. 

I 10 kap. PBL finns bestämmelser om genomförandet av bygg-, 
rivnings- och markåtgärder. Det är byggherren som ansvarar för att 
kraven uppfylls, medan byggnadsnämnden främst agerar som tillsyns-
myndighet. Genom PBL utvidgades kraven på hur en kontrollplan 
ska utformas. Den kvalitetsansvarige ersattes av en kontrollansvarig, 
samtidigt som dennes uppgifter utvidgades och förtydligades. Bygg-
samrådet ersattes av ett tekniskt samråd, samtidigt som det formella 
innehållet i detta samråd preciserades. Vidare infördes krav på att 
byggnadsnämnden ska besluta om ett startbesked innan byggnads-
arbetet får påbörjas. Slutbeviset ersattes av ett slutbesked vilket gjordes 
till en förutsättning för att byggnadsverket ska få tas i bruk. Sam-
tidigt samordnades bygglovskedet i högre grad med den tekniska 
kontrollprocessen. 

Standarder har kommit att spela en allt mer synlig roll inom byg-
gandet i takt med att byggreglerna har utformats som funktionskrav, 
dvs. krav på funktion utan att ange hur den ska uppnås. Funktions-
kraven kompletteras i många fall med en hänvisning till en standard 
för en specifik lösning. Hänvisningen görs oftast i ett allmänt råd och 
är därmed inte bindande. Däremot finns det en fördel med att följa 
det allmänna rådet eftersom det därigenom kan förutsättas att funk-
tionskravet i föreskriften uppfylls. Det står var och en fritt att välja 
en annan lösning, men den som gör det måste kunna visa att funk-
tionskravet har uppfyllts. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 
9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG 
(byggproduktförordningen) trädde i kraft 2011. Den reglerar bl.a. 
hur vissa byggprodukters egenskaper ska göras kända. Detta görs 
genom att europagemensamma, harmoniserade standarder tas fram. 
För de produkter som omfattas av en harmoniserad standard är det 
obligatoriskt att prova och redovisa produktens egenskaper enligt 
denna, för att få sälja produkten på EU:s inre marknad. 

Den 1 januari 2011 upphörde Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om konstruktion (BKR) att gälla som tillämpningsföreskrifter till 
plan- och byggförordningens krav på ett byggnadsverks konstruk-
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tion. Som tillämpningsföreskrifter infördes i stället Boverkets före-
skrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska kon-
struktionsstandarder (EKS). EKS består av hänvisningar till relevanta 
delar av de europeiska konstruktionsstandarderna (eurokoderna) och 
nationella val inom dessa. Till skillnad från de flesta andra standarder 
inom byggande är konstruktionsstandarderna bindande. Genom 
övergången från BKR till EKS blev byggföretagen tvungna att köpa 
in relevanta standarder för att kunna följa regelverket. 

I budgeten för 2013 avsattes tio miljoner kronor till ett uppdrag 
åt Boverket att översätta eurokoderna och andra centrala standarder 
inom byggsektorn till svenska och göra dem fritt tillgängliga för 
svenska företag. Sedan 2014 har ett anslag om sju miljoner kronor 
lämnats varje år för detta ändamål. 

Enligt PBF ska Boverket bl.a. följa upp och analysera samt regel-
bundet sammanställa erfarenheterna från tillämpningen av PBL och 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Inom ramen för 
denna uppgift har Boverket årligen lämnat rapporter till regeringen 
om hur olika delar av PBL tillämpas. Någon samlad utvärdering av 
PBL har däremot inte genomförts. 

Under riksmötet 2013/2014 framfördes i flera riksdagsmotioner 
uppfattningen att PBL inte fullt ut har motsvarat förväntningarna om en 
enklare plan- och bygglagstiftning. Enligt motionerna finns det anled-
ning att genomföra ytterligare förenklingar. Med anledning av motio-
nerna har riksdagen tillkännagett för regeringen att det fortfarande 
finns ett omfattande reformbehov och att PBL behöver moderniseras, 
förenklas och förtydligas (bet. 2013/14:CU10, rskr. 2013/14:187 och 
2013/14:188). 

Regeringen presenterade den 21 juni 2016 ett bostadspolitiskt 
paket med 22 steg för fler bostäder. I paketet föreslogs flera refor-
mer som behöver utredas för att kunna genomföras. Bland annat avi-
serades förslag om en översyn av Boverkets byggregler (punkten 6 i 
paketet). Förslaget behandlas i dessa direktiv. Direktiven omfattar i 
huvudsak en översyn av bygg- och konstruktionsregler, men också 
andra närliggande regelverk som ställer krav på utformning och kon-
struktion av byggnader och anläggningar. 
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Utredningsbehovet 

Byggreglerna behöver ses över 

Mot bakgrund av att plan- och bygglagstiftningen har genomgått 
omfattande förändringar under de senaste åren tillsätter regeringen 
en kommitté för att genomföra en genomgripande översyn av hela 
byggregelsystemet. 

Byggreglerna är samhällets sätt att ange den lägsta accepterade 
nivån för det som byggs. Byggregelsystemet har en stor betydelse för 
effektiviteten i plan- och bygglagstiftningen som helhet. 

Byggreglerna och deras utformning är bl.a. avgörande för att det 
ska kunna finnas ett diversifierat utbud av bostäder som kan efter-
frågas av flera olika målgrupper och ett bostadsbyggande som passar 
olika behov och preferenser, liksom för att säkerställa att de arbets-
platser som byggs blir sunda och säkra för arbetstagarna. 

Det finns en kritik mot den nuvarande regleringen som går ut på 
att den uppfattas som alltför omfattande och kostnadsdrivande, men 
kritiken är vanligtvis allmänt hållen och ger därmed begränsad väg-
ledning för hur regelverket skulle kunna ändras. 

Eftersom någon genomgripande och systematisk översyn inte har 
gjorts för att modernisera och uppdatera byggregelsystemet finns 
det anledning att utreda om regelverket är anpassat och ändamåls-
enligt samt att utreda om byggreglerna representerar en lämplig 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Det finns också 
anledning att utreda om deras utformning bidrar till att öka kostna-
derna för byggproduktionen. 

Digitaliseringen av samhället i stort liksom av processer för pla-
nering, projektering, produktionsstyrning och uppföljning inom 
byggandet skapar förväntan på att regler och allmänna råd, som t.ex. 
utgörs av mätvärden och beräkningsmodeller, ska kunna behandlas 
digitalt. 

Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. 
Med de förändringar i klimatet som är att förvänta ändras förut-
sättningarna. Det kommer att få konsekvenser på många olika om-
råden i samhället och inte minst för bebyggelsen. Klimatförändringen 
innebär omställningar i bl.a. temperaturer, relativ fuktighet och 
nederbörd. Bebyggelsen kommer att påverkas av detta t.ex. genom 
påverkan på materials livslängd och risk för ökade fukt- och mögel-
relaterade skador. Nya dimensioneringsregler kan behöva utarbetas 
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för att klara mer extrema väder, t.ex. höga snölaster. Byggreglerna 
behöver därför anpassas till de ändrade förutsättningar som klimat-
förändringarna innebär. 

Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder enats om 
för att lösa den globala utmaning det innebär att etablera en ekono-
miskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Den byggda miljön 
påverkar alla aspekter av hållbar utveckling och vid en översyn av de 
regler som styr bebyggelsens utformning ska agendan och dess mål 
vara vägledande. 

Till Boverkets byggregler finns allmänna råd som kompletterar 
de föreskrivna funktionskraven och anger hur någon lämpligen kan 
eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. Avgörande är dock 
att byggherren kan visa att funktionskraven uppfylls, inte att de 
allmänna råden följts. I vissa fall finns svårigheter att visa att funk-
tionskraven är uppfyllda om man inte följer de allmänna råden. Av 
den anledningen har de allmänna råden kommit att få en betydande 
och i praktiken normgivande roll för vad som byggs och hur det 
byggs. Det innebär att det utrymme för innovation och utveckling 
som funktionskraven förväntas ge inskränks. I det sammanhanget är 
det angeläget att utreda hur tillämpningen av regelverket med de 
allmänna råden ser ut i kommunerna. 

Regeringen gav den 8 september 2016 Boverket i uppdrag att lämna 
förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av egenskaper hos 
serietillverkade hus. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2017. 
Det ligger i Boverkets uppdrag att bl.a. överväga författningsföränd-
ringar, som då kommer att beröra en delmängd av det som byggs i 
landet. För övrigt byggande förutsätts befintligt regelverk fortsätta 
att gälla. I dessa delar finns det anledning att utvärdera de föränd-
ringar som gjordes när delvis nya regler för kontroll av genomförandet 
av bygg-, rivnings- och markåtgärder infördes i 10 kap. PBL år 2011. 

Boverket fick 2012 i uppdrag av regeringen att föreslå författ-
ningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ung-
domsbostäder och föreslå de ändringar i lagar, förordningar, före-
skrifter och vägledningar som behövs för att stimulera och underlätta 
framväxt och byggande av sådana bostäder. Uppdraget resulterade i 
långtgående ändringar i utformningskraven som möjliggjorde minskad 
boyta i dessa två kategorier av bostäder utan att göra avkall på till-
gängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga. Utöver student- och ungdomsbostäder 
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finns andra tidsbegränsade boendeformer som eventuellt skulle kunna 
ses över på liknande sätt. 

Standarders roll i byggregelverket behöver ses över 

Boverkets byggregler är sedan många år i huvudsak utformade som 
funktionskrav. Specifika lösningar för att uppfylla de funktionskrav 
som ställs i regelverket förväntas utvecklas av branschens aktörer. 
Genom att utveckla en standard kan en specifik teknisk lösning som 
tagits fram av en aktör användas av flera andra. Andra företag kan på 
så sätt undvika de utvecklingsinsatser som annars skulle krävas. 
Genom att på så sätt sänka byggföretags informations- och anpass-
ningskostnader bidrar utveckling och användning av branschgemen-
samma standarder till ett effektivare byggande. 

Standarder är privaträttsliga dokument, som andra aktörer måste 
köpa för att få använda. Systemet gör det möjligt för den aktör eller 
de aktörer som har haft utvecklingskostnader att få ersättning för 
standarden, något som är en förutsättning för att standarder tas fram. 

Samtidigt kan kostnaden för att köpa standarder vara relativt hög 
för det enskilda företag som behöver tillgång till dem. För små 
företag kan sådana kostnader vara särskilt kännbara. I den mån kost-
naderna för standarder är så höga att de skapar inträdeshinder eller 
hindrar små företag från att växa, kan systemet med standarder också 
hämma konkurrensen på byggmarknaden och därigenom leda till 
högre byggkostnader. 

Eftersom en väl fungerande standardisering är väsentlig för in-
dustrins tillväxt och utveckling lämnar staten dels direkta bidrag till 
standardiseringsorganen, dels stöd på annat sätt, exempelvis genom 
myndighetsexperters medverkan inom olika sektorer. 

Det finns ett behov av att utreda om byggregelverkets funktions-
krav i kombination med standarder och byggindustrins struktur skapar 
hinder för etablering av nya företag och för tillväxt inom bygg-
industrin. I detta sammanhang måste dock för- och nackdelar av 
alternativ till standardisering övervägas. Likaså behöver dessa alternativ 
prövas i förhållande till EU-rätten. 

Europeiska och internationella standarder är nyckeln till mark-
nader utanför Sverige. För att svenska företag ska ha möjlighet att 
driva innovation och utveckling krävs möjligheter att också kunna 
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påverka utformningen av standarder på europeisk och internationell 
nivå. Det finns ett behov av att utreda särskilda insatser för att främja 
byggindustrins medverkan i utvecklingen av europeiska och inter-
nationella standarder. 

Hållbara byggprocesser och materialval 

Den byggda miljön står för en stor del av miljöpåverkan och energi-
användningen i samhället. För att underlätta omställningen till ett 
energisystem baserat på förnybara råvaror där de nationella miljökva-
litetsmålen nås behöver den byggda miljöns energianvändning minska. 
Dagens nyproducerade bostäder håller oftast hög kvalitet när det 
gäller energieffektivitet. Till följd av att nyproducerade bostäder blir 
alltmer energieffektiva blir byggprocessens relativa andel av byggna-
dens sammantagna miljöpåverkan sett under byggnadens hela livslängd 
allt större. Därför anger bl.a. Miljömålsberedningen i sitt delbetänkande 
En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) att mer 
fokus behöver läggas på att minimera klimat- och miljöpåverkan från 
byggmaterial och under byggprocessen. 

Två studier initierade av Sveriges Byggindustrier visar att upp till 
50 procent av ett nybyggt flerbostadshus totala klimatpåverkan under 
dess livscykel uppkommer under byggprocessen. Studierna visar att 
materialval har en betydande klimatpåverkan under byggprocessen. 
Boverkets kartläggning från 2015 av forsknings- och kunskapsläget 
om byggnaders klimatpåverkan pekar på behovet av statlig ledning 
för att öka drivkrafterna i klimatarbetet inom byggsektorn. Boverkets 
förstudie av miljö- och klimatanpassade byggregler visar bl.a. på en 
obalans i informationen om byggprodukters miljöpåverkan mellan 
materialproducenter och byggherrar, vilket kan utgöra skäl för att 
reglera vilken information om byggprodukters miljöpåverkan som 
ska finnas tillgänglig under byggprocessen. 

I dagens byggregler finns krav om hygien, hälsa och miljö (8 kap. 
4 § första stycket 3 PBL), men dessa krav är begränsade till den miljö 
användarna av byggnaden vistas i. Byggreglernas energihushållnings-
krav (8 kap. 4 § första stycket 6 PBL) syftar till att minska byggnadens 
energianvändning och klimat- och miljöpåverkan under dess drifts-
fas. I takt med att produktionsfasen står för en allt större del av de 
negativa klimat- och miljöeffekterna från bygg- och bostadssektorn 
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blir det allt viktigare att beakta klimatpåverkan under byggprocessen. 
Mot bakgrund av denna utveckling finns det anledning att se över 
behovet av styrmedel i syfte att begränsa miljö- och klimatpåverkan 
under byggprocessen. 

Uppdraget 

En kommitté ska genomföra en systematisk och grundlig översyn av 
8 och 10 kap. plan- och bygglagen, 3–5 och 7 kap. plan- och bygg-
förordningen, Boverkets byggregler, Boverkets föreskrifter om till-
lämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder 
dessa hänvisar till med utgångspunkt i vad som redovisats under 
rubriken Utredningsbehovet. Kommittén ska även utreda regelverkets 
ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. Det står kommittén 
fritt att vid behov föreslå ändringar i detta och andra närliggande 
regelverk som ställer krav på utformning och konstruktion av bygg-
nader och anläggningar. 

Kommittén ska även analysera hur regelverket kan utformas för 
att minska klimat- och miljöpåverkan inklusive minskad spridning 
av särskilt farliga ämnen under byggprocessen och vid val av bygg-
material. 

Uppdraget omfattar inte skattefrågor. 
Syftet med översynen är att modernisera och förenkla regelverket 

och samtidigt främja konkurrensen, utan att äventyra hälsa, säker-
het, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart 
byggande. 

Nedan redogörs för fem deluppdrag. Det första uppdraget under 
rubriken Moderna och förenklade föreskrifter ska redovisas löpande 
under utredningstiden medan de övriga delredovisas eller ingår i 
slutbetänkandet enligt vad som framgår under rubriken Arbetets 
bedrivande och redovisning av uppdraget. 

Moderna och förenklade föreskrifter 

En översyn av reglerna i BBR och EKS ska genomföras med utgångs-
punkt i byggregelsystemet inom de ramar som ges av lag och för-
ordning. Systemet består av en betydande volym regler som har många 
användare; i första hand kommuner och byggherrar med varierande 
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förutsättningar, allt från enskilda byggare till stora kommersiella 
byggföretag, som ska kunna hitta, läsa och tillämpa de enskilda reg-
lerna och regelverket som helhet. Reglerna omfattar i varierande grad 
alla typer av byggnadsverk. 

Byggnaders utformning styrs i vissa avseenden av föreskrifter 
som meddelas av andra myndigheter än Boverket, bl.a. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap och Arbetsmiljöverket. Med hän-
syn till användarna av reglerna är det lämpligt om regler som avser 
samma egenskap hos en byggnad beslutas och tillhandahålls i ett sam-
manhang. Det finns därför anledning att överväga om nuvarande för-
delning av bemyndigande mellan myndigheterna är i alla delar lämplig. 

Hur reglerna är strukturerade och hur de presenteras för olika 
typer av användare kan vara väl så viktigt för om de upplevs vara 
krångliga eller fördyrande. Kommittén ska därför i samband med den 
systematiska översynen av reglernas materiella innehåll även utreda 
möjligheter att göra reglerna mera användarvänliga, t.ex. genom tek-
niska applikationer som gör det möjligt att överblicka vilka delar av 
regelverket som är relevanta i en viss beslutssituation. Denna del av 
utredningsuppdraget innefattar också användningen av allmänna råd 
samt hänvisningar till standarder. 

Kommittén ska därför: 

• se över samtliga byggregler i BBR och EKS, samt föreslå de för-
ändringar i reglerna som bedöms lämpliga, 

• överväga om avgränsningen av bemyndiganden mellan de myndig-
heter som utfärdar föreskrifter på byggområdet är lämplig, och 

• utreda i vilka former byggreglerna och allmänna råd ska finnas till-
gängliga för olika användare och hur hänvisningar görs till stan-
darder. 

På vilken normgivningsnivå bör olika byggregler beslutas? 

Offentliga regler för byggnaders utformning tar sikte på bl.a. säkerhet, 
hälsa och resurseffektivitet. Även om varje regel enskilt är motiverad 
finns det skäl att genomföra en översyn av hela systemet. Med stöd 
av forskning och internationella jämförelser ska kommittén belysa 
om de svenska byggreglerna har en ändamålsenlig omfattning. 



Rapport 2018 Bilaga 1  

65 

Även om omfattningen av regelverket på byggområdet är lämplig 
finns det anledning att överväga om den nuvarande ordningen med 
subdelegation av normgivningsmakt från riksdagen och regeringen 
till Boverket i alla delar är ändamålsenlig. Kommittén ska därför över-
väga om systematiken i något avseende bör förändras så att norm-
givningen tydligare avspeglar i vilken mån en viss regel ger uttryck 
för ett politiskt ställningstagande, som det är lämpligare att riks-
dagen eller regeringen meddelar föreskrifter om, eller i stället utgör 
detaljföreskrifter som med fördel meddelas av en förvaltningsmyn-
dighet. 

Kommittén ska därför: 

• belysa det svenska regelverkets omfattning i jämförelse med 
regelverkets omfattning i andra jämförbara länder, 

• vid behov föreslå förändringar av det offentliga åtagandets om-
fattning, och 

• överväga om den nuvarande ordningen med subdelegation av 
normgivningsmakt när det gäller föreskrifter på byggområdet i 
alla delar är ändamålsenlig och vid behov föreslå författnings-
förändringar. 

Standarder och konkurrenskraft 

Mot bakgrund av de förändringar plan- och byggregleringen genom-
gått sedan PBL infördes och Boverkets konstruktionsregler övergick 
till EKS 2011 är det motiverat att se över dagens standardiserings-
modell inom byggområdet. Kommittén ska särskilt utreda hur det 
nuvarande systemet med standarder och dess praktiska tillämpningar 
påverkar byggandets effektivitet, samt systemets ekonomiska kon-
sekvenser och hur det påverkar konkurrensen inom byggindustrin 
och på byggmarknaden. Syftet är att öka förståelsen och använd-
barheten av systemet med standarder. 

Uppdraget innefattar även att se över hur byggregelverkets funk-
tionskrav och standarder samverkar, för att kartlägga sådana för-
hållanden som hämmar företagsetablering och tillväxt inom bygg-
branschen. 
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Kommittén ska därför: 

• kartlägga hur jämförbara medlemsstater inom EU hanterar stan-
dardisering på byggområdet, 

• kartlägga pågående reviderings- och utvecklingsarbete för stan-
darder inom EU på byggområdet, 

• kartlägga och analysera vilka hinder för etablering och tillväxt 
inom byggindustrin som kan hänföras till kombinationen av bygg-
regelverkets funktionskrav och standarder, 

• vid behov föreslå åtgärder för att undanröja sådana hinder, och 

• undersöka om det är motiverat med särskilda insatser för att 
underlätta byggsektorns medverkan i europeisk och internationell 
standardisering, med hänsyn tagen till de generella insatser som 
bl.a. görs som en del av stödet till den svenska exportindustrin. 

Kontrollsystemet 

PBL medförde flera väsentliga förändringar i den offentliga kon-
trollen av genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Mot 
bakgrund av att lagen har varit i kraft några år finns det anledning att 
analysera om bestämmelserna i 10 kap. PBL är ändamålsenligt utfor-
made, bl.a. mot bakgrund av att Boverket har konstaterat att det 
finns brister i många kontrollplaner. Även riksdagens tillkännagivan-
de om att det behövs en översyn av PBL talar för en närmare översyn 
av dessa bestämmelser. 

Översynen av 10 kap. PBL bör i första hand omfatta de ändringar 
som innebar väsentliga nyheter i förhållande till bestämmelserna i 
ÄPBL, men översynen bör även säkerställa att den sammantagna 
kontrollprocessen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Översynen 
bör även omfatta reformen att vissa utformningskrav, som tidigare 
enbart omfattades av byggherrens egenkontroll, numera ska prövas 
redan i bygglovet. 

Översynen syftar till att säkerställa att systemet är ändamålsenligt 
utformat och ska göras med utgångspunkt i de motiv som låg till grund 
för förändringarna (prop. 2009/10:170). 
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Kommittén ska därför: 

• utvärdera hur bestämmelserna i 10 kap. PBL och anslutande före-
skrifter tillämpas, 

• analysera om bestämmelserna i 10 kap. PBL och anslutande före-
skrifter är ändamålsenligt utformade sett från både allmän och 
enskild synpunkt, särskilt i förhållande till intresset av att mini-
mera antalet byggfel, 

• översiktligt beskriva förändringarnas betydelse för kvaliteten på 
det som byggs, 

• utvärdera reformen att vissa utformningskrav, som tidigare om-
fattades av byggherrens egenkontroll, numera prövas av byggnads-
nämnden redan i bygglovskedet, 

• utreda hur förändringarna i PBL har påverkat handläggnings-
tiderna i kommunerna, 

• undersöka om förändringarna har inneburit ökade administrativa 
kostnader för byggherrarna, och 

• vid behov föreslå sådana förändringar av regelverket som behövs 
för att åstadkomma en ändamålsenlig bygg- och kontrollprocess. 

Minskad klimat- och miljöpåverkan till följd av 
byggprocessen och materialval 

Mot bakgrund av att en betydande andel av nyproducerade byggna-
ders klimatpåverkan uppstår under byggprocessen och vid material-
val finns det skäl att se över behovet av att rikta styrmedel även mot 
byggprocessen. 

Kommittén ska därför: 

• bedöma de samhällsekonomiska effekterna av att minska bygg-
naders klimat- och miljöpåverkan inklusive minskad spridning av 
särskilt farliga ämnen ur ett livscykelperspektiv, och 

• utreda behovet av förändringar i regelverk och andra styrmedel 
för att minska klimat- och miljöpåverkan inklusive minskad sprid-
ning av särskilt farliga ämnen under byggprocessen och vid behov 
lämna kostnadseffektiva förslag. 
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Konsekvensbeskrivningar 

Kommittén ska redovisa kostnadsberäkningar samt förslagens effek-
ter för miljön, jämställdheten mellan flickor, pojkar, kvinnor och 
män, tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och i 
övrigt i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) i den om-
fattning som är relevant för de olika förslagen. När det gäller förslag 
om föreskrifter som ska överlämnas till Boverket ska även tillhör-
ande konsekvensutredningar överlämnas till myndigheten. 

Konsekvensanalysen ska påbörjas i utredningens inledande skede 
och löpa parallellt med det övriga utredningsarbetet. Kommittén ska 
redovisa vilka förslag som har övervägts men avfärdats, och motivera 
sitt ställningstagande. Kommittén ska därutöver bedöma och redo-
visa vilka effekter förslagen kan få för miljön. Om kommittén bedö-
mer att förslagen kan få statsfinansiella effekter ska kommittén föreslå 
finansiering. 

Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget 

Kommittén ska inom ramen för uppdraget studera och analysera 
systemen för byggregler i övriga nordiska länder samt andra länder 
som kommittén anser relevanta utifrån kommittédirektivens syfte. 
Kommittén ska ta del av relevant forskning om hur byggregler påverkar 
den byggda miljöns utformning samt påverkan på kostnaderna för ny-, 
till- och ombyggnad. Det står kommittén fritt att initiera forsknings-
studier inom dessa områden. 

Det är viktigt att kommuner och byggherrar, såväl små och 
medelstora som stora, samt organisationer med brukarperspektiv, 
ges möjlighet att medverka vid utformningen av förslagen till för-
ändrade. Översynen ska genomföras med olika referensgrupper som 
kopplar till direktivens olika deluppdrag för att nå samsyn och ökad 
förståelse och för att åstadkomma ett ändamålsenligt regelsystem 
som säkerställer god användbarhet och tillämpbarhet, väl gestaltade 
livsmiljöer samt ett effektivt byggande. 

Kommittén ska invänta redovisningen av Boverkets uppdrag att 
lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av serietill-
verkade hus innan utvärderingen av kontrollsystemet inleds. I den 
del av uppdraget som avser minskad klimat- och miljöpåverkan till 
följd av byggprocessen och materialval ska kommittén samråda med 
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Boverket om hur utredningsinsatserna kan komplettera uppdrag 8 
i Boverkets regleringsbrev för 2017. Kommittén ska vidare hålla sig 
informerad om andra utredningar och uppdrag som kan vara av rele-
vans för denna utredning. Boverket ska under hela utredningsperiod-
en fungera som expertstöd och bistå utredningen. 

Kommittén ska samråda med länsstyrelserna. Vid behov ska läns-
styrelserna även bistå kommittén, t.ex. med sammanställningar och 
utvärderingar av kommuners tillämpning av regelverket. 

Kommittén ska i den del som avser föreskrifter om byggregler 
fortlöpande överlämna sina förslag med konsekvensutredningar till 
Boverket. 

Den del av uppdraget som avser standarder ska redovisas senast 
den 29 december 2017. 

Den del av uppdraget som avser minskad klimat- och miljöpå-
verkan till följd av byggprocessen och materialval ska redovisas senast 
den 30 november 2018. Denna del av uppdraget ska redovisas separat 
från övriga delar. 

Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 13 december 2019. 
Denna redovisning ska innefatta en kortfattad redogörelse för hur den 
del av uppdraget som avser föreskrifter, där förslagen fortlöpande har 
överlämnats till Boverket, har genomförts. 
 

(Näringsdepartementet) 
 
 



”Vi har träffat företrädare för kommuner, bransch och  
brukare för att höra hur byggregelverket tillämpas  

och uppfattas. I den här rapporten lyfter vi centrala  
frågor inför de vägval som behöver göras när Boverkets  

byggregler och konstruktionsregler moderniseras.” 

Kurt Eliasson och Anna Sander

Vägval för S
veriges nya byggregler
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