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Ang. SBKs remissvar till slutbetänkandet Modernare byggregler (SOU 2018:86)  

Slutbetänkandet från utredningen om Modernare byggregler (SOU) kom i december och är på över 
600 sidor. SBKs remissvar är på 12 sidor. Ledamöterna i BN får nu i april någon vecka på sig att 
komma med relevanta synpunkter. Inte så bra. 

Jag är positivt till SOUs avvägning mellan tillskapande av förutsättningar av fler bostäder i förhållande 
till övriga allmänna intressen. Jag uppfattar inte att en omfattande kvalitetssänkning av 
bostadsbeståndet riskeras genom SOUs förslag som SBK anger i sitt svar. 

Jag delar inte heller SBKs syn på att marknadskrafterna inte kan tillhanda goda bostäder vid minskade 
krav på utformningen av bostäder enligt SOUs förslag. Jag tror inte att konsekvensen nödvändigtvis 
blir en generell sänkning av standarden i hyresrätter i förhållande till bostadsrätter eller billigare 
bostäder i förhållande till dyrare. Inte heller ser jag att det är klarlagt att hyresmarknaden kommer få 
en väsentligt lägre standard. 

 SOU föreslår att funktionen kontrollansvarig försvinner, vilket jag tycker är positivt. Ansvaret för 
kontrollplan skulle även fortsättningsvis ligga på byggherren. SBK har en annan uppfattning. 

Jag saknar en djupare analys av det fortsatta behovet av startbesked i både SOU och SBKs remissvar. 
Min uppfattning är att bygglovsbeslut, kontrollplan och slutbesked borde vara tillräckligt för att 
säkerställa god bebyggelse. Startbeskedet (som infördes i PBL så sent som 2011) utgör idag en onödig 
extra pålaga på byggherrarna. 

 SOU vill inte införa kategoriboende för studentbostäder.  Jag anser att kategoriboende för 
studentbostäder är en bra idé. Vi behöver underlätta för byggnation av studentbostäder och minska 
de tekniska kraven på sådana tillfälliga boenden. SBKs ställningstagande i frågan är lite oklart. 

 SOU vill införa en Byggkravsnämnd med uppgift att ge förhandsavgörande om vissa utformningskrav 
och tekniska egenskapskrav. Jag tycker det kan vara bra, även om funktionen inte behöver innebära 
tillskapandet av en ny myndighet utan skulle kunna ligga hos Boverket. SBK har en annan 
uppfattning. 

 SOU föreslår väldigt detaljerade regler, vilket jag är emot. SBK förefaller ha en annan uppfattning. 
Ett exempel på alltför detaljerade regler återfinns under rubriken Utrymmen för enkelsängar 
möjliggör ett diversifierat bostadsutbud:  

”I bostäder större än 35 kvadratmeter ska minst ett utrymme för sömn och vila ha en yta för en 
sängplats om 0,9 × 2,2 meter och ett rörelseutrymme längs ena långsidan om minst 1,2 meter och 
andra långsidan om minst 0,8 meter. Om utrymmet för sömn och vila är avskilt med väggar och 
enbart har en dörr ska det finnas rörelseutrymme vid sängplatsens kortsida om 0,7 meter. Eventuellt 
övriga utrymmen för sömn och vila ska ha en yta för en sängplats om 0,9 × 2,2 och ett 
rörelseutrymme längs ena långsidan om minst 1,2 meter”.  

Vi behöver enklare och mindre detaljerade regler som ger möjlighet till mer flexibelt byggande.  

Göteborg den 24 april 2020 
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