


▪ Byggregler är samhällets medel för att ange lägsta nivå

▪ Byggregler är avgörande för ett utbud av bostäder som kan efterfrågas av olika målgrupper

▪ Omfattande förändringar har gjorts av plan- och bygglagstiftningen, men ingen samlad 
översyn av byggreglerna

▪ Utrymme för innovation i tillämpningen

Vad anser du måste ingå i 
alla nybyggda bostäder?
Svar från allmänheten i rangordning:  

Bakgrund till uppdraget för slutbetänkandet



Syftet med kommittén

Modernisera och förenkla regelverket



Uppdraget

▪ Utreda: regelverkets omfattning, 
ändamålsenlighet och effektivitet

▪ Främja: ökad konkurrens och god 
bostadsförsörjning

▪ Säkra: hälsa, säkerhet, gestaltningskvalité, 
god livsmiljö och hållbart byggande

Kontrollen av 
byggandet

Bemyndiganden

BBR och krav 
på byggnader



▪ Expertgrupp och referensgrupp

▪ 8 rundabordssamtal, 35 organisationer

▪ SIFO-undersökning, 2 800 respondenter

▪ Flera fördjupade enkätundersökningar till kommuner, 
professionella byggherrar och sällan-byggherrar

▪ Sverigeturné, 15 kommuner

▪ Forskningsseminarier

▪ Innovationsworkshop

▪ Civilutskottets bostadspolitiska talespersoner

▪ Två hearingar

▪ Enkätundersökning fem länder

▪ Medverkat vid ett 40-tal konferenser

▪ Boverkets personal och ledning

▪ Länsstyrelserna

▪ Webb, Twitter 

Utåtriktat arbetssätt



Fem huvudförslag

1. Principer för reformering av BBR

2. Case: Nya föreskrifter för bostäders 
lämplighet. Mer förutsägbarhet, flexibilitet och 
diversitet.

3. Införande av Byggkravsnämnden för 
förhandsavgöranden om krav på 
byggnadsverk 

4. Borttagande av ombyggnad ur PBL

5. Ökad förutsägbarhet i kontrollen av 
byggandet



1. Principer för reformering av BBR



Tillämparens syn på 
föreskrifternas 
utformning

▪ Funktionskrav är positivt, men dagens 
utformning stimulerar inte nya lösningar

▪ BBR behöver bli tydligare

▪ Olika tolkningar av krav – främsta anledningen 
är att föreskrifterna är otydliga

▪ Vaga ord och formuleringar samt avsaknad av 
definitioner

Kommuner

Byggherrar

Vad är anledningen till att olika tolkningar görs? 



Tillämpningen av och 
tillämparnas syn på 
allmänna råd

▪ Svårt skilja på föreskrifter och allmänna 
råd

▪ Olika tolkningar görs

▪ De allmänna råden har i hög grad blivit 
normerade

▪ Kravnivån framkommer i råden, inte 
föreskrift

▪ Enkelt och förutsägbart att använda 
allmänna råd

▪ Svårt välja andra lösningar än de som 
anges i allmänna råd

Är det enligt dig svårt för byggherren att visa att 

föreskriften är uppfylld om man inte följer allmänna råd? 

Kommuner



Tillämpningen av och 
tillämparnas syn på 
hänvisningar till standarder

• Standarderna bör vara gratis eller så bör 

informationen framgå direkt i BBR

• Hänvisningar till standarder flyttar regelgivning 

från Boverket till SIS

• Standarder kan ha andra kravnivåer än 

föreskrifterna

Har ni tillgång till de standarder som finns i BBR?

Kommuner

Är det svårt för byggherren att visa att föreskriften i BBR är 

uppfylld om man inte följer standarder?



3:112, 3:113, 3:122, 3:1225, 3:132, 3:142, 3:1425, 3:143, 3:144, 3:1451, 3:1452, 3:1453, 3:146, 3:147, 3:148, 3:22, 3:221, 

3:222-3:228, 3:23, 3:31, 3:3112, 3:42, 3:421, 3:422, 5:1, 5:13, 5:22, 5:231, 5:232, 5:243, 5:244, 5:245, 5:246, 5:247, 

5:2511, 5:2512, 5:2513, 5:252, 5:253, 5:254, 5:2551, 5:256, 5:321(2), 5:322 (2), 5:323 (3), 5:332, 5:334, 5:335 (2), 5:336, 

5:341, 5:342, 5:351, 5:41, 5:421, 5:4222, 5:4253, 5:4257, 5:43, 5.44, 5:522, 5.523, 5:524 (2), 5:527, 5:53 (2), 5:531, 5:532,

5:535, 5:538, 5:543(2), 5:544, 5:545, 5:546, 5:547, 5:548, 5.55, 5:551, 5:552, 5:553, 5:561, 5:61, 5:62, 5:71, 5:721, 5:722 

(2), 5:731, 5:732, 5:733, 6:1, 6:11, 6:21, 6:24, 6:25, 6:31, 6:321, 6:322, 6:323, 6:41, 6:411, 6:42, 6:61, 6:62, 6:621, 6:622, 

6:623, 6:625(2), 6:71, 6:74, 6:743, 6:81, 7:1, 7:12, 7:21, 7:22, 8:1, 8:11, 8:22, 8:231, 8:232 (3), 8:2321(2), 8:233, 8:241(2), 

8:2421, 8:2422, 8:2431, 8:2432, 8:2434, 8:31, 8:32, 8:33, 8:352, 8:353, 8:4, 8:41, 8:42, 8:43, 8:7 (2), 8:8, 8:91, 8:92, 8:93, 

8:94, 8:951, 8:952, 9:1, 9:51(2), 9:52, 9:6, 9:7.

Vad anser du måste ingå i 
alla nybyggda bostäder?
Svar från allmänheten i rangordning:  

50 procent av föreskrifterna är allmänt hållna

Föreskrifter i avsnitt 3-9 som innehåller vaga ord/formuleringar eller saknar definition



Slutsatser om BBR

▪ Dagens föreskrifter är funktionskrav, men de är 
inte verifierbara

▪ Allmänt hållna föreskrifter medför olika 
tolkningar och oförutsägbarhet

▪ De allmänna råden och standarder har blivit 
normerande, medför bristande flexibilitet, 
eftersom det är svårt att använda andra 
lösningar än de som där ges

▪ Omfattande användning av allmänna råd

▪ De allmänna råden innehåller dels råd, dels 
andra uppgifter

▪ 174 hänvisningar till standarder, 159 i allmänna 
råd och 15 i föreskrift

▪ Samhällskrav och standarder har olika syften -
samhället ska fastställa krav och kravnivåer

▪ Omfattande och svåröverskådligt



Förslag till principer för 
reformering av BBR

▪ formulera föreskrifterna som funktionskrav

▪ precisera föreskrifterna

▪ minska användningen av allmänna råd och 
renodla innehållet i de allmänna råd som 
behålls

▪ ta bort hänvisningar till standarder och skrifter

▪ dela in BBR i kapitel och paragrafer

▪ följa ordningen och terminologin i PBL och PBF

Regeringen bör ge Boverket i uppdrag att:



Vårt förslag jämfört med dagens BBR



Konsekvenser

▪ Ökad förutsägbarhet och flexibilitet för olika 
lösningar för byggherrar kan ge bättre 
förutsättningar för bostadsbyggandet

▪ Mer preciserade föreskrifter kan underlätta 
dialogen mellan kommun och byggherre

▪ Förutsägbarhet för byggherrar särskilt viktigt 
vid serietillverkning och byggande i olika 
kommuner

▪ Funktionskrav kräver kompetens hos både 
kommuner och byggherreaktörer

▪ Regelreformeringen kräver ett decenniums 
fokus på preciseringar av föreskrifter i 
Boverkets arbete. Minskad regelmängd och 
minskat behov av vägledning kan på sikt 
avlasta Boverket



2. Case: nya föreskrifter för bostäders lämplighet:

Mer förutsägbarhet, flexibilitet och diversitet.



Förslagen i korthet

▪ Vi har skrivit om hela avsnittet om bostäders 
lämplighet för sitt ända mål och bakat in 
tillgänglighet – en mängd nyheter finns där

▪ Vi har gjort noggranna analyser av hur man 
kan få viktiga kvaliteter och samtidigt 
yteffektiva bostäder

▪ Endast en gräns - 35 kvm (55 kvm avskaffas)

▪ Samma krav för alla bostäder under 35 kvm -
ej särskild boendekategori för studentbostäder

▪ Bostäder i flera plan underlättas

▪ Inredning för förvaring utgår



Förordningsändringar

▪ Att kunna skilja av utrymmen för sömn och vila, 
med fönster och utblick är prioriterat – krävs 
inte för matlagning

▪ Utrymme för samvaro och måltid ska ha 
tillgång till fönster och utblick utan att behöva 
skiljas av

▪ Vilka utrymmen som ska vara avskilda, 
avskiljbara och kunna överlappa varandra samt 
vilka utrymmen som ska ha fönster bör 
regleras i PBF 



Tillgänglighet säkras

▪ I de förslag vi lämnar om bostadsutformning i 
3:2 inkluderar vi därför tillgänglighet och 
användbarhet i alla utrymmen, passage och 
dörröppningar i bostaden, inklusive ytterdörr, 
balkong- och altandörr



▪ Minsta storlek beräknas bli 16 kvadratmeter

- motsvarar dagens studentbostäder

Bostäder om högst 35 kvm



2–3 rum och kök 

Bostäder om högst 35 kvm



4–5 rum och kök 64 kvm

Bostäder större än 35 kvm



Exempel: Förvaring

▪ Kravet på inredning för förvaring utgår

▪ Det räcker med att utrymmet för förvaring 
säkerställs

▪ Inte ovanligt att nya garderober och hatthyllor 
slängs, inte resurseffektivt



Konsekvenser

▪ Tillämpningen av föreskrifterna blir både mer  
förutsägbar och flexibel genom ett antal 
minimimått

▪ Möjliggör större variation i utbudet – både 
storlekar och planlösningar

▪ Kompakta bostäder där antalet rum kan 
anpassas efter behov

▪ Yteffektiva bostäder

▪ Miniminivåer säkras

▪ För större bostäder kan marknaden i högre 
grad antas möta efterfrågan av ytterligare 
kvaliteter

▪ Möta olika målgruppers behov

▪ Omfattningen och antalet mått minskar jämfört 
med dagens rekommendationer



3. Införande av Byggkravsnämnden för 
förhandsavgöranden om krav på byggnadsverk 



Enhetlig tillämpning av 
nationella krav

▪ Samhället har ett intresse av att krav på 
byggnadsverk tolkas och tillämpas enhetligt i 
kommunerna

➢ utom i de fall det krävs lokal hänsyn, till 
exempel för god form-, färg- och 
materialverkan

▪ Förbud mot egna kommunala krav på 
byggnadsverks tekniska egenskaper

▪ Behov av praxis som ger efterfrågad 
vägledning till kommuner och byggherrar



Förslag om ny myndighet: 
Byggkravsnämnden

▪ Ny myndighet för praxis om krav på 
byggnadsverk genom förhandsavgöranden 

▪ Byggherrar och andra juridiska personer ska 
kunna ansöka om ett förhandsavgörande för 
nybyggnad av byggnadsverk hos myndigheten 

▪ Bindande för byggnadsnämnden vid 
prövningen av bygglov och bedömningen vid 
startbesked

▪ Särskilt intressant för byggherrar som bygger 
industriellt, i flera kommuner, serietillverkare 
och utländska byggherrar



Konsekvenser

▪ Förslaget innebär att byggherrar får möjlighet 
att få en lösning prövad i förväg

▪ Vägledande praxis ger förutsättningar för mer 
enhetlig tillämpning

▪ Ökar förutsägbarheten och förståelsen för BBR 
och bestämmelsernas syften

▪ Ökar legitimiteten för BBR och plan- och 
bygglagstiftningen som helhet

▪ Ger byggherrar och kommuner vägledning om 
tillämpningen av enskilda krav 

▪ Kompetensen för byggherrar och kommuner 
om hur kraven bör tolkas och tillämpas ökar



4. Förändringar i kontrollen av byggandet



Förtydligande av 
kontrollplaner

▪ Det finns behov av mer detaljerade 
bestämmelser om vad som ska anges i en 
kontrollplan och hur en kontrollplan ska 
utformas 

▪ Kontrollplanen är ett centralt instrument för 
byggherrens egenkontroll

▪ Bestämmelserna om utformningen av 
kontrollplaner bör regleras i myndighets-
föreskrifter  - Boverket har bemyndigande



Förtydligande av 
arbetsplatsbesök

▪ Vad som ska gås igenom vid ett 
arbetsplatsbesök bör förtydligas och regleras i 
PBL 

▪ Kommunens roll i kontrollprocessen och vad 
som ska göras vid ett arbetsplatsbesök blir 
tydligare 

▪ Skapar förutsättningar för meningsfulla besök 
för såväl byggherre som kommun

▪ Förstärker arbetsplatsbesökens betydelse och 
tydliggör syftet



Systemen för kontroll-
ansvariga & certifierade 
sakkunniga har brister

▪ Beroendeställning till byggherren som 
uppdragsgivare 

▪ Brist på incitament att agera mot 
misskötsamma kontrollansvariga och 
certifierade sakkunniga

▪ Tillämparnas upplevda osäkerhet om 
kontrollansvarigas ansvarsområde  

▪ Varierande kunskapsnivå hos kontrollansvariga

▪ Avsaknad av uppsökande verksamhet för att 
identifiera misskötsamma certifierade 
sakkunniga från certifieringsorganen

▪ Svårt att få tag på certifierade sakkunniga i 
vissa delar av landet



Förslag för ökad 
renodling i kontrollen

▪ Samtliga kontroller ska göras inom ramen för 
byggherrens egenkontroll

▪ Avskaffande av kontrollansvariga och  
certifierade sakkunniga i PBL 

▪ Kompetensen kan fortfarande nyttjas av 
byggherrar, men det är inget krav i PBL



Utreda prövning av 
tekniska 
egenskapskrav

▪ Boverket bör få i uppdrag att göra en översyn 
av vilka delar av de tekniska egenskapskraven, 
som påverkar utformningen, som även bör 
regleras som utformningskrav och prövas i 
bygglovet



5. Borttagande av ombyggnad ur PBL



Följdkraven vid 
ombyggnad utgör ett 
hinder för effektivt 
nyttjande 

▪ Svårt att avgöra vad som är ombyggnad 
respektive ändring

▪ Många ombyggnationer hindras på grund av 
följdkraven, framför allt avseende tillgänglighet. 
Bestämmelserna har motverkat sitt syfte

▪ Ombyggnadskraven hindrar åtgärder i befintligt 
byggnadsbestånd, vilket kan försvåra 
fastighetsägares förvaltning och utveckling av 
byggnader samt samhällets bostadsförsörjning 

▪ Effekten är att ett sämre nyttjande av det 
befintliga beståndet



▪Cirka 50 procent av de intervjuade företagen svarade att ett 
borttagande av följdkraven kan innebära att stora lägenheter 
byggs om till flera mindre.

▪Cirka 40 procent av de intervjuade företagen svarade att ett 
borttagande av följdkraven kan innebära att flera mindre 
lägenheter slås ihop till större. 

Enligt bostadsbolag skulle borttagande av 
följdkraven leda till fler ombyggnadsåtgärder



Ombyggnadsbegreppet
bör utgå ur PBL

▪ Ombyggnadsbegreppet bör utgå ur PBL så det 
blir enklare att göra åtgärder som idag klassas 
som ombyggnad

▪ Innebörden av förslaget blir att följdkraven 
avskaffas 

▪ Skillnaden blir att krav exempelvis gällande 
energieffektivisering och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning kommer att 
kunna ställas på åtgärderna där de vidtas, men 
inte på hela byggnaden eller anläggningen.



Sammanfattning:

Mer förutsägbart och 
enklare för tillämparna 
av byggreglerna

Bättre, mer varierade 
och mer 
kostnadseffektiva 
bostäder för boende



TACK!

www.modernarebyggregler.se


