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Svar på remiss - Slutbetänkandet Modernare 
byggregler (förutsägbart, flexibelt och 

förenklat (SOU 2018:86) 

Förslag till beslut 
1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Göteborgs stad har fått slutbetänkandet - Modernare Byggregler på remiss från 

finansdepartementet. Stadsledningskontoret har bett Byggnadsnämnden om sitt yttrande. 

I betänkandet föreslår kommittén för modernare Byggregler följande: 

- Det ska bli enklare att bygga om 

- Nya föreskrifter ska möjliggöra flexiblare planlösningar 

- Reformering av Boverkets byggregler 

- En ny myndighet ska införas för att skapa enhetlig tillämpning av byggreglerna 

- Kontrollprocessen förenklar och förtydligas 

Kommittén har samlat in oerhörda mängder information genom runda bordssamtal, 

möten med expertgrupp, referensgrupp och rundresa i landet där man mött kommuner, 

företagare och politiker m. fl. Tyvärr är inte förslagen som kommit fram tillräckligt 

genomarbetade. Boverket har dessutom vid sidan av fått uppdrag att utveckla 

byggreglerna, vilket känns förvirrande. 

Det finns några förslag som Stadsbyggnadskontoret tycker är riktigt bra. Kommittén 

föreslår att de tekniska egenskapskrav som påverkar byggnadens utformning exv. 

rumshöjd och dagsljus flyttas från startbesked till bygglov. Förslaget innebär också ett 

förtydligande av vad en kontrollplan ska innehålla och vad som ska tas upp vid ett 

arbetsplatsbesök. Båda dessa förslag tillstyrks. Stadsbyggnadskontoret avstyrker däremot 

att man tar bort rollen som kontrollansvarig. Att någon annan kan överta rollen i större 

projekt kan tillstyrkas, men den ”lille byggherren” behöver absolut ha stöd av en 

kontrollansvarig. Vi är även skeptiska till förslaget om en ny myndighet för att skapa 

enhetlig tillämpning av byggreglerna. 

Stadsbyggnadskontoret 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att ta bort ombyggnadsbegreppet och de följdkrav som det innebär idag, medför att 

kostnad för framtida tillgänglighetsanpassningar flyttas från fastighetsägaren till 

kommunen. Om kontrollansvarig försvinner, kommer större ansvar hamna på 

byggnadsinspektören vilket blir en förflyttning av kostnad för byggherren från 

kontrollansvarig till bygglovskostnad. För kommunen kan det bli en kostnad innan taxan 

hinner anpassas till denna förändring. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Om möjligheten till följdkrav vid ombyggnad tas bort, medför det att befintliga byggnader 

inte kommer göras tillgängliga för olika funktionsvariationer i lika stor utsträckning som idag. 

 

Bilagor 
1. Modernare Byggregler 

(http://modernarebyggregler.se/wp-content/uploads/2019/12/sou-2019_68_slutlig.pdf)  

 

  

http://modernarebyggregler.se/wp-content/uploads/2019/12/sou-2019_68_slutlig.pdf
http://modernarebyggregler.se/wp-content/uploads/2019/12/sou-2019_68_slutlig.pdf
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Ärendet  
Göteborgs stad har fått slutbetänkandet - Modernare Byggregler på remiss från 

finansdepartementet. Stadsledningskontoret ska sammanställa stadens svar och har bett 

Byggnadsnämnden om sitt yttrande. 

Ärendet ska justeras omedelbart och skickas till stadsledningskontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Kommittén Modernare Byggregler har fått i uppdrag av Regeringen att ta fram ett förslag 

på hur byggandet kan göras mer förutsägbart, flexibelt och förenklat. Uppgiften har varit 

att utreda om byggreglerna behöver moderniseras för att bida till ytterligare ökat 

byggande och skapa konkurrens inom byggsektorn. Tanken har också varit att modernare 

byggregler ska bidra till ett samhällsbyggande som håller över tid, minskar miljöpåverkan 

och tillgodoser behovet av bostäder med bra kvalitet för olika inkomstgrupper. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
 
Inledning - om remissen i sin helhet  

Utredningen för ett inledande resonemang när det gäller möjligheten att öka byggandet av 

bostäder. De säger att samhället bör jobba för att öka konkurrensen och pressa priserna 

för byggande. De anger att byggprisindexet har ökat betydligt mer än 

konsumentprisindexet de senaste åren och att konkurrensen i byggsektorn fortsatt är liten. 

I det sammanhanget vore det väsentligt att analysera om orsakerna mer grundligt och se 

vad som kan göras. Det skulle sannolikt gynna bostadsbyggandet betydligt mer än de 

förslag till förändringar som föreslås avseende BBR.  

Kommitténs uppdrag är otydligt. Kommittén har fokuserat på specifika delar (tex 3:2 

BBR samt revideringar avseende kontrollen av byggen). Detta har inneburit att 

möjligheterna att ta ett helhetsgrepp har minskat. Förslagen upplevs delvis dåligt 

motiverade. Det är svårt att utläsa varför vissa åtgärder finns med i förslaget och hur de 

relaterar till det som föreslås i övrigt. Förslaget brister också i beskrivningen av den 

avvägning som gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen.  

Intresset av fler bostäder kan exempelvis upplevas ha givits en oproportionerligt stor roll i 

förhållande till övriga allmänna intressen. Det riskerar att bli en omfattande 

kvalitetssänkning av bostadsbeståndet. Reglerna om hur en bostad ska utformas bygger 

till stor del på forskning och utvecklingsarbete. En kunskap som har upparbetats i mer än 

50 år. Förslaget innebär att denna kunskap riskerar att gå förlorad. 

Det är tveksamt om marknaden kommer att styra mot bättre kvalitet. Med hänsyn till 

rådande bostadsbrist är det osannolikt att marknadskrafterna ska kunna kompensera för de 

minskade krav som kan komma att ställas på utformningen av bostäder. Konsekvensen 

kan istället komma att bli en generell sänkning av standarden i exempelvis hyresrätter i 

förhållande till bostadsrätter eller billigare bostäder i förhållande till dyrare. De som har 

ekonomisk valfrihet kommer fortsatt att kunna få bostäder med goda kvaliteter. Däremot 

de som inte kan välja, utan är hänvisade till exempelvis hyresmarknaden, kan komma att 

få en väsentligt lägre standard. 

Anpassbarhet (anpassningsmöjligheter) efter ändrade behov över tid lyfts fram. 

Föreslagna förändringar kommer sannolikt att medföra att man kommer att bygga mindre 
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lägenheter jämfört med idag vilket kan motverka möjligheten till förändringar över tid. 

Små lägenheter är svårare att anpassa för fler personer t. ex.  

Nedan följer mer detaljerade synpunkter om specifika delar i förslaget. Först kommer 

kommitténs ”Bedömning och Förslag” klippt ur slutbetänkandet och därefter 

Stadsbyggnadskontorets yttrande. 

Moderna och förenklade föreskrifter  
Verifierbara funktionskrav 

Bedömning: Det finns behov både av ökad förutsägbarhet och flexibilitet i Boverkets 

byggregler (BBR). 

Förslag: Boverket bör få i uppdrag att genomföra regelreformering genom att bland 

annat definiera begrepp i föreskrifterna som har betydelse för föreskriftens 

tillämpningsområde eller krav och genom att ta bort hänvisningar till standarder i 

föreskrifter och allmänna råd. 

Stadsbyggnadskontorets yttrande: Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad bedömer 

att det är svårt att i nuläget ta ställning till förslaget. Innan  

det finns ett utkast till hur funktionskraven exempelvis ska verifieras är det svårt att 

bedöma hur de skulle fungera i praktiken samt vilka fördelar de har framför dagens 

lösning.  

De reviderade funktionskraven skulle med största sannolikhet underlätta framtagandet av 

standardlösningar, men stadsbyggnadskontoret anser att det samtidigt finns risk för att 

tydliga ska-krav kan motverka flexibla lösningar i enskilda projekt. Definitionen av vad 

som krävs för att ett utrymme ska vara tillgängligt blir också relativt begränsad och 

kommer att handla om vissa utpekade mått, såsom exempelvis dörrbredd. Möjlighet att 

göra en mer övergripande bedömning av om exempelvis ett badrum är tillgängligt 

kommer att saknas.  

Stadsbyggnadskontoret anser ändå att det är positivt att reformera BBR så att hänvisning 

till kostsamma, privata standardiseringsdokument utgår. Det kan dock finnas en svårighet 

i att skapa funktionskrav som är tillräckligt tydliga. Ett exempel är skrivningen om 

avstånd mellan ”inredning för att tvätta sig” och toalett (sid 453). Här finns stort utrymme 

för olika uppfattningar om vilka punkter som ska vara utgångspunkt för mätningen. Det 

är av detta skäl önskvärt att funktionskraven visualiseras samt att begrepp, som till 

exempel utrymme som ska ersätta rum, definieras så tydligt som möjligt.  

Stadsbyggnadskontoret anser att ett alternativ till de förändringar som föreslås är att 

bibehålla de mer övergripande funktionskrav som finns idag och förtydliga att bör-kraven 

inte utgör något ska-krav. Hänvisningarna till svensk standard kan utgå. En sådan lösning 

är inte lika förutsebar som mer specificerade funktionskrav, men innebär troligen större 

möjligheter att tillvarata varje projekts speciella förutsättningar och att säkerställa den 

generella tillgängligheten.    
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Utredning av om delar av andra tekniska egenskapskrav bör 
regleras som utformningskrav  
Bedömning: Det finns ett behov av att utreda om delar av andra tekniska egenskapskrav 

bör regleras som utformningskrav och därmed prövas redan i lovskedet. Det gäller 

särskilt krav på dagsljus men även krav som rör bullerskydd, rumshöjd och 

utrymningsvägar. 

Förslag: Boverket bör få i uppdrag av regeringen att göra en översyn av vilka delar av 

de tekniska egenskapskraven som påverkar utformningen som även bör regleras som 

utformningskrav och prövas i bygglovet. 

Stadsbyggnadskontorets yttrande: Detta är väldigt positivt! För flera tekniska krav är 

byggnadsutformning och planlösning avgörande faktorer, vilket endast kan påverkas 

marginellt efter beviljat lov. Utökad prövning bör dock innebära översyn av reglerna om 

tidsfrister. 

 

Det blir enklare att bygga om (Borttagande av ombyggnad) 
Bedömning: De så kallade följdkraven vid ombyggnad i 8 kap. 2och 5 §§ plan- och 

bygglagen (PBL) hindrar ombyggnadsåtgärder i det befintliga bostadsbeståndet. 

Förslag: Ombyggnadsbegreppet bör utgå ur PBL. 

Med anledning av att vi föreslår att begreppet ombyggnad bör utgå ur PBL föreslår vi 

följdändringar i ett antal författningar. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning: Syftet med ombyggnadsbestämmelserna är att 

förbättra befintliga byggnader avseende exempelvis energieffektivitet, brand och 

tillgänglighet. Ombyggnadsbegreppets konstruktion kan konstateras vara onödigt 

komplicerad. Däremot fyller begreppet en funktion. Om begreppet tas bort kommer delar 

av kostnaden för en ökad tillgänglighet i det befintliga beståndet att flyttas ifrån 

byggherren till kommunen genom bostadsanpassningsbidraget. Det kommer också 

innebära att det kommer att ta längre tid innan samhället som helhet är tillgängligt och 

energieffektivt. De fördelar som eventuellt kan finnas, som till exempel att byggherrar 

kan förväntas genomföra åtgärder de idag avstår ifrån eftersom de i sådant fall också 

skulle behöva sätta in exempelvis en hiss, vägs inte upp av effekterna för jämlikheten, 

miljön och kommunernas kostnadsutveckling. Det kan också noteras att det vid ändringar 

alltid är möjligt att anpassa och göra avsteg ifrån kraven utifrån exempelvis byggnadens 

förutsättningar och ändringens omfattning. Det gäller också vid ändring i form av 

ombyggnad.   

Att tolka ombyggnadsbegreppet enl. figur på sidan 546 tycker vi inte är vare sig 

nödvändigt eller lämpligt. Det ska inte vara följdkrav på delar av huset som ligger långt 

ifrån den del som byggs om. Men man ska inte kunna hoppa över att bygga om toaletten 

som ligger inom ombyggnaden bara för att man inte tänkte göra något med den. Så ett 

förtydligande av när det blir aktuellt med följdkrav behövs.  

Vi anser att begreppet ombyggnad behöver ändras. I dagligt tal pratar man om 

ombyggnad, när man ändrar något. Vi är osäkra på om begreppet större renovering är 

bättre, då det mer låter som underhåll. Dagens begrepp, ombyggnad, ändring tillbyggnad 

behöver förtydligas.  
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Förslag för att möjliggöra flexiblare bostäder  
Bedömning: Bostadsutbudet begränsas av kravnivån i byggreglerna. 

Förslag: Vi föreslår nya föreskrifter för bostäders lämplighet för sitt ändamål vid 

nybyggnad i PBF och i avsnitt 3:2 i BBR, för att i ökad utsträckning möjliggöra ett 

diversifierat bostadsutbud samt kostnads- och resurseffektivitet. 

Stadsbyggnadskontorets yttrande: 

Anpassade planlösningar   

Större frihet föreslås gällande bostadsutformning för att få en ökad variation av bostäder. 

Förslag på endast två kravnivåer på bostadsutformning, en för högst 35 kvm och en för 

bostäder över 35 kvm för att öka flexibiliteten i planlösning utan att göra avkall på 

tillgänglighet  

- Att ta bort kravnivån för lägenheter över 55 m2 ger en bättre flexibilitet över tiden 

där bostaden kan anpassas i förhållande till olika hushållssammansättning genom 

åren. Att inte relatera kravnivåerna till ett hypotetiskt antal personer utan till 

grundläggande krav på tillgänglighet och utrymmeskrav för olika funktioner är 

positivt. 

- Risk för omfattande kvalitetssänkning av bostadsbeståndet: t.ex. anges endast att 

”bostad ska ha inredning och utrustning för matlagning och hygien”. 

Inredningslängd för större lägenheter är oberoende av antalet boende. 

- Kraven för de små bostäderna är för låga i nuvarande förslag (till exempel att 

man inte behöver ha en ugn). Om kraven ska vara så låga behöver det 

uttryckligen röra sig om tillfälligt boende (se kommentar om kategoriboende).  

- Krav på säsongsförråd föreslås utgå. Utredningen anger att det kräver ytor och de 

boende får betala för kostnaderna och att förvaring kan skapas om efterfrågan 

finns och marknaden möter denna efterfrågan. Det är ett riskabelt sätt att 

resonera. Vad händer med de bostadshus som byggs i början av regeländringen 

(där marknaden ännu inte prövats) som inte förses med förråd? Behovet att 

förvara säsongsutrustning kommer att finnas kvar. Istället blir det kostnader för 

de boende att hyra förråd av andra aktörer. Detta samtidigt som man möjliggör 

allt mindre lägenheter, mindre än 35 m2, där utrymmet för förvaring i lägenheten 

är begränsat och där behovet av säsongsförvaring är desto större. 

- Positivt med förenkling av vilka delar som behöver vara avskiljbara.  

- Att bara avskilja rum för sömn och vila i lägenhet större än 35 m² medför en 

kravsänkning för lägenheter över 55 m² och en försämring för lägenheter mellan 

35 m²  och 55 m² som får minskad valfrihet. 

- Ok att enda kravet på avskiljbart utrymme blir hygienrummet i lägenheter under 

35 m2 

Ändring av begreppet kategoribostäder  

Bra med en översyn av kategoribostäderna. Nuvarande ordning är rörig och otydlig. En 

standardsänkning för exempelvis studenter kan dock motiveras utifrån att det rör sig om 

en begränsad period. Det skulle rent teoretiskt i ett sådant fall kunna vara möjligt att ställa 

mycket låga krav, lägre än vad som görs idag. I bostäder som nyttjas för permanent 

boende finns inte anledning att göra mer omfattande avvikelser ifrån gängse standard 
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enbart på den grund att det rör sig om en mindre lägenhet. Många mindre lägenheter 

bebos idag av andra grupper och under andra tidsrymder än vad som ursprungligen 

avsetts. En viss minimistandard bör bibehållas.  

Frågan om gemensamma utrymmen ska fortsätta att utredas (sid 456). Frågan om 

gemensamma utrymmen är viktig och aktuell och hade behövts behandlas i ett 

sammanhang, särskilt avseende de förändringar avseende exempelvis planlösningar som 

föreslagits. Det är en brist i utredningen att så inte har skett. 

Tillgänglighetskrav 

- Förändringarna avseende tillgänglighetskraven i för bostäder i mer än ett plan är 

bra.  

- Tidigare har det tillräckligt med en dörr med tillgängligt passagemått till varje 

rum. Nu ska alla dörrar ha tillgänglig passagemått. Varför? Det motverkar den 

önskvärda flexibiliteten.  

- krav på tvätt och tork flyttas till PBF – innebär att det blir ett krav i fritidshus. Är 

det avsikten? (PBF gäller för fritidshus men inte kap 3 i BBR) 

- I små lägenheter krävs inget utrymme för hjälpare vid utrymme för sömn och 

vila.  Eftersom förslaget innebär att kategoriboende, t.ex. studentbostäder där 

individer lever under en begränsad tid av sitt liv, tas bort kan det medföra att 

personer med begränsat ekonomiskt utrymme som marknaden har hänvisat till 

mindre lägenheter kan behöva flytta om de permanent eller under period behöver 

leva med assistans.  

- I små lägenheter under 35 m² får enligt förlaget utrymme för sömn och vila, 

samvaro och fritid och måltider överlappa varandra. Med hänvisning till 

föregående punkt om slopandet av kategoriboende kan detta vara acceptabelt i ett 

boende där den boende endast kan förväntas bo under en begränsad period av sitt 

liv, tex, under en period av studier, men knappast ett hållbart boende över längre 

perioder. 

Dagsljus, solljus och utblick 

Man tänker sig att man ska dela utrymmet för samvaro så ska det finnas krav på utblickar 

ifrån bägge delar, med direkt koppling till fönster och utomhusmiljö.  

- Krav på utblick i PBF är en stor förändring – är inte ens en föreskrift idag. Vad 

baserar man denna ändring på? Det är oklart men bra att det kommer in i PBF 

och prövas i lov. Förklaring behövs vad man menar med utblick. Vad är det man 

ska ha utblick över och vad menas med ”utblick genom fönster bör ge visuell 

kontakt med bostadens omgivande utemiljö vid stående och sittande position”? 

- Lägenheter om högst 35 m2 ska vara undantaget på krav på direkt solljus vilket 

innebär att man kan göra enkelsidiga lägenheter mot norr. Det finns ingen 

beskrivning av konsekvenserna av detta. Det kommer att bli en klar försämring 

mot vad som byggts de senaste 50 åren. Ännu viktigare om de små bostäderna 

blir lägenheter avsedda för permanent boende och inte tillfälliga. 

- Utrymme för sömn och vila, samvaro och måltider ska ha fönster (dagsljus och 

utblickbarhet). Krav på utblick även i lägenheter med gemensamma utrymmen är 

bra. Hur långt avstånd kan man medge för att kravet på utblicksmöjligheten från 

matplats som är placerad ett utrymme för samvaro och fritid (se illustration s. 531 
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i förslaget), ska vara uppfyllt? Vad är det man ska ha utblick över? Vad avses 

med ”utblick genom fönster bör ge visuell kontakt bostadens omgivande miljö 

vid stående och sittande position”? Om det innebär att man ska se marken 

nedanför krävs alltid lågt sittande fönster, det är inte rimligt. 

 

Möblerbarhet 

- Att man tar bort inredningslängd för förvaring är bra då det är enkelt att lösa själv 

utan större kostnader. 

- Pentry behöver inte installeras i entréplan för bostäder i flera plan är bra. 

- Förslagets om 7 m2 yta för samvaro behöver förtydligas. Hur har utredingen 

kommit fram till den storleken och borde inte ytan utökas om lägenheterna är 

större?  Måtten måste illustreras för att vara tydliga med flera exempel 

 

Normgivningsnivå för beslut av byggregler  
Bedömning: Reglering av vilka utrymmen som ska vara avskilda, avskiljbara och kunna 

överlappa varandra och vilka utrymmen som ska ha fönster ger uttryck för ett politiskt 

ställningstagande. Frågorna aktualiserar inte heller den detaljeringsgrad som behövs för 

andra frågor i 3:2 i BBR. 

Förslag: Regleringen bör ske i PBF i stället för i BBR. 

Stadsbyggnadskontorets yttrande: Det kan konstateras att reglerna i exempelvis plan- 

och byggförordningen och Boverkets byggregler i vissa delar har en otydlig utformning. 

Det finns ett behov av att se över upplägget. Utredningen föreslår att det som är ett 

”uttryck för ett politiskt ställningstagande” ska överföras ifrån Boverkets byggregler till 

plan- och byggförordningen.  

Urvalet upplevs dock Inte konsekvent beskrivet eller genomfört. Valet att flytta reglerna 

om exempelvis tvättmöjligheter (3:23 BBR) i Boverkets byggregler till plan- och 

byggförordningen kan också komma att innebära att fritidshus, som nu är undantagna 

enligt 3:11 BBR, omfattas av dessa krav. Det är oklart om detta varit utredarens avsikt.   

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad hade önskat att en översyn av strukturen istället 

hade fokuserat på att ordna föreskrifterna efter kopplingen till prövningen av 

utformningskrav respektive tekniska krav. Det hade gjort byggreglerna mer lättlästa för 

både byggnadsnämnder och de sökande.  
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Ny myndighet skapar enhetlig tillämpning av byggreglerna 
(Byggkravsnämnden) 
 
Bedömning: För att ge förutsättningar för ökad förutsägbarhet i byggprocessen för 

byggherrar och för att få en enhetlig tillämpning av vissa utformningskrav och samtliga 

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk behöver praxis utvecklas. 

Förslag: En myndighet, Byggkravsnämnden, bör införas med uppgift att ge 

förhandsavgörande om vissa utformningskrav och samtliga tekniska egenskapskrav kan 

antas komma att uppfyllas vid nybyggnad. Bedömningen i ett förhandsavgörande bör 

avse krav på att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål (8 kap. 1 § första punkten 

plan- och bygglagen, PBL, och tillhörande föreskrifter) och tillgänglig och användbar för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap. 1 § tredje punkten PBL 

och tillhörande författningar) samt samtliga krav på ett byggnadsverks tekniska 

egenskaper (8 kap. 4 § PBL och tillhörande författningar). 

Enskilda bör kunna ansöka om ett förhandsavgörande för nybyggnad av byggnadsverk 

hos myndigheten. Ett positivt förhandsavgörande bör vara bindande för 

byggnadsnämnden vid prövningen av bygglov och bedömningen vid startbesked.  

Regleringen av Byggkravsnämnden bör ske i en ny lag och en myndighetsinstruktion. 

Som ett första steg bör regeringen tillsätta en organisationsutredning med uppgift att 

lämna förslag om Byggkravsnämndens närmare uppgifter och organisation utifrån de 

förslag vi lämnar. 

Stadsbyggnadskontorets yttrande: Stadsbyggnadskontoret anser att införandet av en 

Byggkravsnämnd inte är korrekt väg att gå för att få en mer samsyn på samhällskraven 

över landet. Skulle byggherren presentera en lösning för byggnadsnämnden som godkänts 

med något typgodkännande och byggnadsnämnden inte är överens med lösningen ska 

nämnden godta lösningen i startbeskedet och efter slutbesked ska nämnden driva tillsyn 

för åtgärden. Detta blir ett kostsamt alternativ både för kommunen som får lägga tid och 

pengar för att bedriva tillsyn och även för byggherren som kan komma att få rätta en 

utförd åtgärd.  

Det är också en tveksam konstruktion att endast sökande ska få överklaga 

byggkravsnämndens beslut. Det är i nuvarande förslag inte tydligt att det inte finns 

lösningar på ändamålsenlighet, tillgänglighet och tekniska egenskapskrav som kan 

komma i konflikt med vad kommunen uppfattat som tex god färg-, form- och 

materialverkan. Det kan därmed ifrågasättas om inte kommunen bör kunna klaga på 

beslutet och det finns också en risk för att förhandsavgörandet ska drabbas av samma typ 

av problematik som attefallsåtgärdernas startbesked, dvs att grannars rättigheter enligt art 

6 Europakonventionen kan tänkas komma att påverkas och att de därmed ska ges rätt att 

klaga i en omständlig domstolsprocess. Det är till exempel inte orimligt att krav på 

tillgänglighet kan få konsekvenser för utformningen av ett flerbostadshus, som en granne 

i sin tur kan tänkas ha synpunkter på.  

Det kan med hänsyn till handläggningstiderna hos mark- och miljööverdomstolen också 

starkt ifrågasättas att ett förhandsavgörande ska överklagas hos denna domstol.  
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Man borde istället lägga tid och pengar på att förtydliga BBR som utredarna också 

framför. En förtydligande av BBR minska kommunernas tolkningsrätt vilket bidrar till att 

byggherren vet vad som kommer att förväntas för att uppnå samhällets krav.  

De pengar som utredarna föreslår ska finansiera Byggkravsnämneden borde investeras i 

Boverket för att kunna omarbeta BBR och fortsätta vara expertisen i frågorna och arbeta 

vidare med att utveckla PBL Kunskapsbanken. 

 

Kontrollprocessen förenklas och förtydliga  
Avskaffande av certifierad sakkunnig 

Bedömning: Systemet med kontroll genom certifierade sakkunniga har flera brister och 

motverkar inte byggfel i tillräcklig utsträckning. 

Förslag: Kontroll genom certifierade sakkunniga bör avskaffas i plan- och bygglagen 

(PBL) genom att 10 kap. 8 § PBL ändras, så att samtliga kontroller ska göras inom 

ramen för byggherrens egenkontroll. Förslaget medför följdändringar i bestämmelser om 

certifierade sakkunniga i PBL och plan- och byggförordningen (PBF) samt gällande 

Boverkets bemyndigande att föreskriva om certifiering av sakkunniga förutom avseende 

funktionskontrollanter och energiexperter. 

Stadsbyggnadskontorets yttrande: Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har märkt en 

tydligt ökad kunskapsnivå inom sakområden som har certifierade sakkunniga och det 

tycker vi är positivt och tycker därför att det finns en vits med att ha kvar dem. De skulle 

kunna ingå i byggherrens egenkontroll. Idag ska byggnadsnämnden godta ett utlåtande 

från en certifierad sakkunnig. Byggnadsnämnden ska inte ifrågasätta ett utlåtande, men 

kan i efterhand utöva tillsyn vilket vi anser vara helt fel. På samma sätt som vi ifrågasätter 

förslaget om Byggkravsnämnd. 

Skulle man behålla de certifierade sakkunniga, vilket kommer att gälla för OVK och 

Energi, så föreslår vi att man tillsätter en fristående instans som vid klagomål prövar om 

den certifierade brustit i sitt agerande. Att behålla certifierade sakkunniga underlättar för 

Byggnadsnämnderna vid behov av tredjepartsutredningar, eller vid underhållsutredningar 

i samband med föreläggande. 

Avskaffande av kontrollansvarig 

Bedömning: Systemet med kontrollansvariga har flera brister och har inte medfört att 

byggfel motverkas i tillräcklig utsträckning. Kontrollansvariga fyller därför inte en så 

pass viktig funktion i nuvarande kontrollprocess att det är motiverat att ställa krav på 

byggherrar att de ska anlita kontrollansvarig. 

Förslag: Systemet med kontrollansvariga bör avskaffas genom att 10 kap. 9–13 §§ plan- 

och bygglagen (PBL) utgår. Förslaget innebär ett flertal följdändringar i PBL och PBF 

genom att bestämmelser utgår eller ändras samt att Boverkets bemyndigande att meddela 

föreskrifter om kontrollansvariga tas bort. 

Stadsbyggnadskontorets yttrande: Stadsbyggnadskontoret anser att kontrollansvarige 

fyller en viktig funktion i processen och att det vore en försämring för byggherren, 
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framför allt den lilla byggherren, som då skulle få förlita sig på entreprenörernas 

egenkontroller.  

Kontrollansvarig fyller en viktig funktion som den ”förlängda armen” mellan byggherren 

och byggnadsnämnden. Vid större projekt så har byggnadsnämnden en kontaktperson i 

byggherrens organisation, som har deltagit i projektet från första början. För den ”lilla” 

byggherren är kontrollansvarig den som kan lotsa hen igenom bygglagstiftningen och kan 

upprätta en kontrollplan värd namnet. Ska det finnas en kontrollplan ska det också finnas 

en kontrollansvarig. I de större projekten finns det oftast sakkunniga som kan upprätta en 

kontrollplan, men den lilla byggherren kommer förmodligen inte att anlita någon 

sakkunnig (f.d. kontrollansvarig) för att hjälpa till med upprättandet av kontrollplan och 

vara behjälplig vid olika möten så som tekniska samrådet, arbetsplatsbesök och 

slutsamrådet, när detta är förenat med en kostnad.  

Risken är att det kommer att presenteras bristande kontrollplaner vid tekniskt samråd som 

byggnadsnämnderna kommer att återförvisa och därmed riskera projekt att försenas. 

För den ”lilla” byggherren kommer all kontroll att hamna hos exempelvis 

husleverantören eller entreprenören. Om byggherren ansvarar för upprättandet av sin 

kontrollplan ställer detta stora krav på byggherrens kompetens eller så blir det en 

avspegling av entreprenörernas egenkontroller. En kontroll av entreprenörens 

egenkontroller är en viktig del i att minska byggfel i ett projekt. Med detta förslag så 

innebär det att entreprenörernas egenkontroll spelar en större roll i byggprocessen och 

ingen kontrollerar dessa. Vem ska säkerställa att den som upprättar kontrollerna har rätt 

kunskap? 

Det är en bättre lösning att förtydliga kontrollansvarigs uppdrag och stärka hens roll i 

byggprocessen samt tydliggöra vilka möten och kontroller hen ska deltaga på. Idag 

behöver den kontrollansvariga inte delta exempelvis vid slutsamrådet.  

 

Förtydligande av arbetsplatsbesök 

Bedömning: Arbetsplatsbesöken upplevs i dag inte som meningsfulla. Det behövs därför 

en mer detaljerad reglering av arbetsplatsbesök som tydliggör vad som ska gås igenom 

vid ett arbetsplatsbesök. På så sätt förstärks arbetsplatsbesökens betydelse och deras 

syfte tydliggörs. 

Förslag: Vad som ska gås igenom vid ett arbetsplatsbesök bör förtydligas genom att 10 

kap. 28 § plan- och bygglagen (PBL) ändras. Förslaget innebär att det regleras att det 

vid ett arbetsplatsbesök ska gås igenom: 

• hur lov, kontrollplan, andra villkor i startbesked och kompletterande villkor följs, 

• om det finns avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna, 

• dokumentation över arbetets utförande, 

• behov av andra åtgärder, och 

• om det finns skäl för byggnadsnämnden att ingripa enligt 11 kap. PBL. 

Stadsbyggnadskontorets yttrande: Stadsbyggnadskontoret anser att förslaget med att 

förtydliga vad som ska gås igenom vid arbetsplatsbesöket är bra. Idag råder en stor 

osäkerhet hos byggnadsnämnder och byggherrar om vad som ska gås igenom vid besöket. 
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Det skulle också vara bra om det förtydligas när och vid vilka projekt man ska göra 

arbetsplatsbesök. 

Förtydligande av kontrollplaner 

Bedömning: Det finns behov av mer detaljerade bestämmelser om vad som ska anges i 

en kontrollplan och hur en kontrollplan ska utformas för att den ska bli ett centralt 

instrument för byggherrens egenkontroll. Bestämmelserna bör regleras i 

myndighetsföreskrifter. 

Förslag: Boverket bör få i uppdrag av regeringen att utfärda verkställighetsföreskrifter 

om kontrollplaners utformning i enlighet med det bemyndigande som Boverket har i 10 

kap. 22 § plan- och byggförordningen (PBF). 

Stadsbyggnadskontorets yttrande: Stadsbyggnadskontoret anser att förslaget med mer 

detaljerade bestämmelser om vad en kontrollplan ska innehålla och utformas är ett bra 

förslag.  

Man bör säkerställa att kontrollplanen blir ett dokument/redskap som är uppbyggd så att 

det är de kritiska momenten för det aktuella projektet som kontrolleras. Den som ansvarar 

för kontrollerna bör ha en genomgång med projektörerna i projektet för att identifiera de 

kritiska momenten i projektet som kontrollplanen bör bevaka.  

Vi anser också att inte alla ärenden behöver någon kontrollplan. Då vi tycker att 

kontrollansvarig bör finnas kvar, så tycker vi också att det hänger ihop med när det 

behöver finnas en kontrollplan. Vi önskar ett förtydligande när det behöver finnas en 

kontrollansvarig och då också en kontrollplan. Det behöver tydliggöras vad det är som 

ska bevakas i en kontrollplan enl. PBL, så att den inte fylls med punkter som inte hör 

hemma där. 

Då många byggherrar tycker att kommunerna kräver in väldigt olika handlingar i samma 

typ av ärenden hade det också varit en framgång om Boverket fick i uppdrag att göra 

checklistor över vilka handlingar som behöver in i olika typärenden. Detta får gärna göras 

i samråd med kommunerna. 

. 
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