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Rapport från Boverkets byggråd nr 90, 11 mars 2015, Stockholm. 

Fullständiga minnesanteckningar finns på 

http://www.boverket.se/contentassets/716e06ef45d840e48a21c14ba2d8ef19/minnesanteckningar-

byggrad-90.pdf 

 

Jag väljer här att belysa några frågor. 

3. Handlingsplan för översyn av Boverkets byggregler. 

”Syftet är att förenkla BBR och ge förslag på strukturella förbättringar som kan skapa enhetlighet, 

förhindra tolkningsproblem och se över fördelningen mellan föreskrifter-allmänna råd-vägledningar. 

Det ska ge en förbättrad tillämpning och möjlighet till uppföljning.” 

Jag tycker detta är mycket lovart och ett bra initiativ. Jag har själv erfarenhet från arbete på Boverket 

när BBR94 kom och även i senare revideringar. 

4. Regeringsuppdrag om standarder. 

Jag tycker fortfarande att arbetet är trevande och vacklande, samt synd att SIS sätter käppar i hjulen. 

5. Information om att bristande tillgänglighet och användbarhet nu är en del av diskrimineringslagen. 

Typ ”vidta skäliga åtgärder för att verksamheten skall vara tillgänglig för en person med 

funktionsnedsättning.”. Svårt att driva för den enskilde så i vissa fall blir det nog inte som det var 

tänkt. 

6. Kontrollplaner. 

”Skriva en vägledning om kontrollplaner”. Projektet har tyvärr inte kommit så långt som det är tänkt, 

och exemplet som visades hade mycket mer att önska. 

7. Loggbok. 

”Boverket har fått ett regeringsuppdrag att undersöka om det finns förutsättningar för att införa ett 

nationellt system för dokumentation av byggprodukter/byggmaterial och byggnadskomponenter vid 

nybyggnation av byggnader, en s.k. loggbok för byggnader.” Många invändningar framfördes, men 

min reaktion är kostnad/nytta? 

9. Energideklarationer mm. 

Det finns mycket att säga om det. ”Robert Jönsson undrade hur Boverket ser på energieffektivisering 

kontra sociala och miljömässiga konsekvenser, t.ex. kostnader, dyrare hyror, mindre bostadsyta, 

omflyttningar etc i strategin.” 

Boverket väljer att helt slå ifrån sig och vill vara bäst i Europa på energieffektivisering punkt slut. 

Miljöfrågorna är inte viktiga i detta sammanhang. Här uppmanar jag er alla att studera detta närmare 

och agera/reagera. 

10. Vägledning på PBL Kunskapsbanken. 

Sen vill jag promota följande sidor: http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ och 

http://www.boverket.se/contentassets/716e06ef45d840e48a21c14ba2d8ef19/minnesanteckningar-byggrad-90.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/716e06ef45d840e48a21c14ba2d8ef19/minnesanteckningar-byggrad-90.pdf
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/


http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/kompetensinsatser-kring-plan--och-

bygglagen/ 

Text: Robert Jönsson, www.brandrobert.se, Samhällsbyggarnas ledamot i Boverkets byggråd. 
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