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Boverket växer

• Anders Sjelvgren – ny generaldirektör
• Från 1 juli 2017

• Fått flera nya stora uppdrag
• Utökar antalet medarbetare med 50 personer
• Den största satsningen i Boverkets historia
• Boverket har huvudkontoret i Karlskrona och även 

kontor i Stockholm och Malmö



Arkitekturuppdraget

• Regeringen vill stärka arbetet kring arkitektur och 
stödja offentliga aktörer för att främja en god gestaltad 
livsmiljö.  Gestaltningen av vårdens miljöer, skolor  
och förskolor ges särskilt fokus. 

• Uppdraget bygger på regeringens proposition ”Politik 
för gestaltad livsmiljö”  den 22 februari 2018

• Boverket har fått i uppdrag att ansvara för 
samordning, kompetensstöd och främjande insatser 
till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal 
nivå i frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö

• Även stödja landstingens arbete med den gestaltade 
livsmiljön

• Boverket inrättar nu en tjänst som riksarkitekt



Rådet för hållbara städer

• Regeringen har inrättat ett råd för hållbara städer och 
utsett myndighetschefer för nio myndigheter, bland 
annat Boverket, att vara ledamöter i rådet. 

• Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktig 
utveckling av hållbara städer och verka för att 
genomföra regeringens politik för hållbar 
stadsutveckling



Inomhusmiljö

• Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö 
för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra 
och ha en god inomhusmiljö

• Uppdatera BETSI i relevanta delar

• Identifiera och utreda systematiska fel inom byggandet 
och utbredda skador i byggnadsbeståndet som kan 
påverka människors hälsa eller säkerhet

• delredovisning 31 januari 2019, 30 september 2020 
och slutrapport 31 december 2021



Digitalisering

• Regeringen gett Boverket i uppdrag att verka för en 
effektiv och enhetlig digital tillämpning av PBL

• Bland annat fortsätta arbetet med digitala ”standarder” 
för översiktsplaner och detaljplaner

• Föreskrifter för detaljplaner
• Utveckla gränssnitt och digitala informationsflöden 

mellan aktörer för att säkerställa en effektiv försörjning 
av planeringsunderlag inom 
samhällsbyggnadsprocessen. 

• 31 augusti 2020



PBL-kompetens fortsätter

• Regeringen har gett Boverket fortsatt uppdrag att 
genomföra kompetensinsatser PBL

• Uppdraget består av PBL-utbildning för bland annat 
anställda i kommuner och på länsstyrelser

• Ett nätverk för PBL experter ska vidareutvecklas och
• Vägledningar ska kompletteras och fördjupas
• Aktuellt just nu är BBR-utbildning för ”Ny på jobbet 

som byggnadsinspektör”

• Pågår fram till dec 2020



Uppdragets syfte

Boverkets PBL Kompetens ska bidra 
till att

PBL tillämpas effektivt och enhetligt 
för att bidra till ökat bostadsbyggande 
i en hållbar samhällsutveckling.
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Nya webbutbildningar!



Introduktion till reglerna i PBL, PBF och 
Boverkets byggregler

• Vänder sig till dig som arbetar som byggnadsinspektör, 
byggföretag, konsulter och leverantörer av byggmaterial

• Webbutbildningen tar upp generella principer för 
byggreglerna, när byggreglerna gäller och vem som har 
ansvaret för att kraven uppfylls

• Registrera dig på utbildningen genom att gå in på PBL 
Akademin: utbildning.boverket.se



PBL Nano – nyhetsbrev med fokus på 
enskilda situationer

• PBL Nano ger dig kortfattad information om Boverkets 
vägledning för tillämpningen av plan- och bygglagen. 

• Varannan vecka kan du ta del av praktikertips inom lov, plan 
och genomförande.



Fler regeringsuppdrag

• Föreslå metod och regler för redovisning av 
byggnaders klimatpåverkan

• Tillsynsvägledning avseende skred och erosion
• Tillsynsvägledning  avseende översvämning
• Analysera reglerna för enkelt avhjälpta hinder
• Vägledning om återbostadisering
• ”loggbok”



Lagändringar på gång

• Ett tydligare och enklare detaljplanekrav 
• Digitalisering av grundkartor och detaljplaner
• Avgiftsreduktion när handläggningstiden för bygglov, 

förhandbesked och startbesked överskrids
• Bygglovsbefrielse för solcellspaneler 
• Lagändring i PBL maa ny förvaltningslag 
• Ny bostadsbidragsanpassningslag 1 juli 2018



Föreskriftsändringar EKS

• Tydligare regler om att kontroller ska göras och när de 
ska göras 

• Tydligare regler om hur olika laster ska kombineras
• Nya och tydligare regler för okända olyckslaster 

(robusthet)
• Ändrad lastbild för last  från tyngre fordon på 

gårdsbjälklag och i byggnader
• Ändrade regler om trapphus som utgör enda 

utrymningsväg
• Ändrade regler om brandpåverkan för 

utomhuskonstruktioner (balkonger och loftgångar)
• Kompletterande regler om cisterner och undantag för 

mindre cisterner
• Planerat ikraftträdande 1 januari 2019



Föreskriftsändringar

• Hiss-föreskriften: trädde ikraft 21 april 2018 
anpassning till EU:s linbaneförordning

• BBR: mindre ändringar i brand- och luftavsnitten, mm 
(även energi) på remiss tom 11 maj 2018

• BBR: ändringar maa ekodesigndirektivet



Vägledningar – PBL Kunskapsbanken 

• OVK
• Hissar och motordrivna anordningar
• Byggprodukter 
• Återbostadisering
• Vedeldning 
• Glas i byggnader
• Bygglov för anläggningar



Vedspisar - BBR

• Boverket hade i uppdrag att tidigarelägga 
implementeringen av ekodesigndirektivet

• I ekodesigndirektivet ingår vedspisar i begreppet 
”rumsvärmare” därför togs undantaget i BBR bort

• Undantaget kvarstår för öppna spisar och kakelugnar  
• Ekodesign gäller nyproduktion
• PBL och BBR gäller både nyproduktion vid ändring



Vad gäller för vedspisar?

• Vid uppförande av ny byggnad gäller de ändrade 
kraven utan undantag

• I befintliga hus som redan har en vedspis installerade 
gäller inte kraven

• Vid nyinstallation i befintligt hus eller vid byte gäller 
reglerna men får anpassas och göras avsteg med 
hänsyn till 

• ändringens omfattning,
• byggnadens förutsättningar,
• varsamhetskravet, och 
• förvanskningsförbudet



Vad händer nu med reglerna 
vedspisarna?

• Frågan har blivit politiskt uppmärksammad och varit 
föremål för diskussion i civilutskottet

• Har varit uppe i riksdagen i en interpellationsdebatt 
och kan komma upp i riksdagen igen

• Reglerna i BBR trädde ikraft 1 juli 2017 och ska, enligt 
nu gällande övergångsbestämmelser,  tillämpas från 1 
juli 2018
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