
Medlemsmöte
onsdag 27 november 2019

Välkomna!



Föreningen skall främja sina medlemmars 
roll i deras yrkesutövning som certifierad 

sakkunnig av tillgänglighet (TIL).



Dagordning:

På gång:

Bygglagstiftningen 

Kommittén för modernare byggregler

Översyn av BBR 

SS 91 42 21:2006 och SS 91 42 22:2006 

MFD slopar Riv hindren 

Ny AFS 

KIWA:s samrådsgrupp

Aktuellt från diskussionsforumet

Allmänna frågor

Mingel



På gång - bygglagstiftningen 

• Kommittén för modernare byggregler
Slutbetänkande 19 december

• Boverkets regeringsuppdrag 
Översyn av BBR 

• Ny svensk bostadsstandard
SS 91 42 21:2006 och SS 91 42 22:2006 



På gång
Kommittén för modernare byggregler



Kommittén för modernare byggregler
februari 2017 – december 2019

Uppdraget
• Se över och modernisera PBL (kap. 8 och 10), PBF (kap 3-5, 7), BBR, 

EKS och hänvisningar till standarder gynna ökad konkurrens och 
ökat bostadsbyggande. 

• Kommittén ska även utreda regelverkets ändamålsenlighet, 
effektivitet och omfattning. 

• Även behovet av reglering för att minska klimat- och miljöpåverkan 
under byggprocessen och vid materialval ska analyseras.



Kommittén för modernare byggregler
Betänkanden

• Byggstandardinsering 
20 december 2017

• Miljöpåverkan i byggprocessen
20 juni 2018

• Grundlig översyn av byggregelverket och kontrollsystemet
19 december 2019



Kommittén för modernare byggregler
Byggstandardiseringen - bristande samverkan mellan aktörerna

• Nationell samordnare
SIS, samhällsbyggnadsbranschen och Boverket identifierar lösningar på svårigheter 
sinsemellan och utvecklar en systematisk samverkan.

• Ett nationellt myndighetsråd inom byggstandardiseringen
För att effektivisera och stärka myndigheternas byggstandardiseringsarbete 

• Tydligare villkor för regeringens medfinansiering av SIS
Regeringen villkorar medfinansieringen utifrån aktuella behov för att stärka 
standardiseringen inom byggområdet



Kommittén för modernare byggregler
Översyn av regelverket – 19 december 

• Stöd för att  BBR, ska utformas som funktionskrav. 

• De allmänna råd detaljstyrande svårt att göra något annat.

• Vill kunna föreslår alternativa lösningar för hur kraven i en föreskrift ska uppnås. 

• Olika tolkningar behöver minska.

• Hänvisningar till standarder försvårar för byggherren att visa att andra lösningar uppfyller 

föreskrifterna, 

• Standarder som det hänvisas till i föreskrift, inte är gratis. 

• Flyttar ansvaret för regelgivning från Boverket till SIS.



På gång
Översyn av BBR 



Boverkets regeringsuppdrag
Översyn av BBR 2019-06-13 - 2020-12-20

Prototyp skydd mot buller kapitel 7 

Översynen ska syfta till att skapa ett

• förenklat och konsekvent regelverk  
• med  likriktad struktur och detaljeringsgrad.



Boverkets regeringsuppdrag
Förutsättningar

Gällande PBL och PBF och nuvarande kontrollsystem

Inga ändrade krav

• Allmänna råd tas bort

• Hänvisningar till standarder tas bort

• Byggreglerna ska vara funktionskrav ej detaljkrav

• Standarder användas vid tillämpning av kraven















Boverkets testar…

Boverket samarbete med SIS

• Ta fram standarder inom många olika sektorer

• Samordnar arbetet med europeiska och internationella standarder

Byggsektorn vet vilka standarder som gäller, 
när Boverkets regler inte hänvisar



På gång
SS 91 42 21:2006 och SS 91 42 22:2006 



Många remissvar….

• Justeringar under hösten

• Boverket vill inte förändra något

• Hur ser betänkandet från Moderna byggregler ut

• Avsluta det vi påbörjat



Exempel….



Hur kan vi påverka ?

Expertgrupp?



På gång: 

MFD slopar Riv hindren 



Riv hindren uppdateras inte



Riv hindren uppdateras inte
Det projekteringsunderlaget utgår



Riv hindren uppdateras inte
Det projekteringsunderlaget utgår

”Ersättningen” Fokus Delaktighet gäller bef lokaler
Men
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Riv hindren uppdateras inte
Det projekteringsunderlaget utgår

”Ersättningen” Fokus Delaktighet gäller bef lokaler
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Nivå utöver BBR är myndigheternas egna beslut



Riv hindren uppdateras inte
Det projekteringsunderlaget utgår

”Ersättningen” Fokus Delaktighet gäller bef lokaler
Men

Vi kan fortfarande ge råd enl Riv hindren
Nivå utöver BBR är myndigheternas egna beslut

Lagkravet är, precis som tidigare, BBR
Och



Riv hindren uppdateras inte
Det projekteringsunderlaget utgår

”Ersättningen” Fokus Delaktighet gäller bef lokaler
Men

Vi kan fortfarande ge råd enl Riv hindren
Nivå utöver BBR är myndigheternas egna beslut

Lagkravet är, precis som tidigare, BBR
Och

MFD vill samarbeta med oss om Fokus Delaktighet



På gång: 

Ny AFS



Ny AFS

Förtydligande av projekteringsansvar

Bör harmoniseras mot bygglagstiftningen

Organisatoriska krav

Bör tydliggöras vem, när och hur detta upprätthålls 

Utrymning för rullstolsburna

Bör tydliggöras hur en utrymningsplats ska utformas

(tvåvägskommunikation, brandsäker automatisk dörröppnare)



På gång: 

KIWA:s samrådsgrupp



Aktuellt från diskussionsforumet



Allmänna frågor



Mingel


