
        Lund 2015-10-30 

 

Rapport från Boverkets byggråd 24 september I Karlskrona. 

Mötesprotokollet finns på: 

 http://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/boverkets-byggrad/ 

Jag vill särskilt lyfta fram presentationen om ändring av byggnader bilaga 2 i protokollet Ändring av 

byggnader, föreskrifter och allmänna råd.  

Jag väljer att inleda med en reflektion. När mötet var i Karlskrona så deltog ej 50% av ledamöterna. 

Deltagande verkar inte vara så prioriterat om inte mötena är i Stockholm för då är endast 3- 4 av 26 

ledamöter frånvarande. 

Återstående frågor från föregående mötesprotokoll ställda av mig. 

Expertfunktionen – inget än. 

Kontrollplaner – texter kommer att finnas i slutet av året på kunskapsbanken. 

 

Kommentarer kring en del punkter i protokollet. 

Uppdrag om bygglovsbefriade åtgärder, bilaga 1. 

”inte så stor allmän påverkan” är ett nytt begrepp som införs. Rätt luddigt. 

Undantagen kommer att vara verkningslöst för befintlig bebyggelse. Förslaget som Boverket arbetat 

fram ger sannolikt ej avsedd effekt och kommer att ställa stora krav på kommunerna i deras 

bedömningar. 

Regeringen har skickat ut rapporten till 93 st på remiss. Svar i december. 

 

Ändring av byggnader, föreskrifter och allmänna råd, bilaga 2. 

Precisering behövs för enkel tillämpning. Många säger ”vid ombyggnad gäller nybyggnadsreglerna 

rakt av” HELT FEL. 

Läs Prop 85/86 och senare propositioner så framgår det klarare. ”Åtgärder skall vidtas när det är 

tekniskt och ekonomiskt rationellt” är uttalanden i propositionerna. 

Använd VILLKORSBESKED oftare. 

 

Översyn av Boverkets byggregler-lägesrapport och Förstudie om miljö-och klimatanpassade 

byggregler, bilaga 3. 

Finns föredömligt och kort beskrivet i protokollet. 

 

Boverkets energiuppdrag. 

http://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/boverkets-byggrad/


Fortfarande väldigt rörigt och jag undrar om Boverket har kontroll över situationen. Boverket vill 

också köra sitt eget race som bäst i klassen och lyssnar inte på någon ledamots synpunkter. 

 

Regeringsuppdrag om byggnaders klimatpåverkan, bilaga 4. 

Finns bra beskrivet i protokollet. 

 

Regeringsuppdrag om loggbok, bilaga 5. 

Här blev det mycket diskussion och frågor. Skall bli intressant att se hur detta slutar. 

 

Konvent 10-11 december 2015. 

Se protokoll 

 

PBL kompetens, bilaga 6. 

Mycket bra, men jag tror att för få känner till Boverkets numera utmärkta hemsida och de 

webbaserade utbildningar som ges. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Robert Jönsson 

www.brandrobert.se 


