Beslut
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7496/2018

Bedömning av behov av åtgärder enligt förordning om
konsekvensutredning vid regelgivning samt förordning om
myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet
Beslut
Det saknas skäl att vidta de åtgärder som framgår av 4 § förordning
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Boverket inhämtar inte heller något yttrande från Regelrådet enligt 3 § 5 förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet.
Redogörelse för ärendet
Genom en ändring1 av avsnitt 6:7412 i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, som trädde i kraft den 1 juli 2017, skärptes kraven på
utsläpp från byggnader med rumsvärmare.
Boverket uppmärksammades på att det finns en otydlighet i kravet i avsnitt
6:7412 på högsta tillåtna utsläpp från byggnader med rumsvärmare. Bestämmelsen ändrades därför genom BFS 2018:42, och trädde i kraft den 1 juli 2018,
så att det uttryckligen angavs att kravnivåerna för utsläpp av kolmonoxid (CO)
gäller vid nominell effekt. Avsnitt 6:7412 kompletterades även med ett allmänt
råd som angav att utsläpp av kolmonoxid från rumsvärmare samt verkningsgraden bör utföras enligt den harmoniserade standarden för respektive produktgrupp som regleras i avsnittet.
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Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och
allmänna råd.
2
Boverkets föreskrifter (2018:4) om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och
allmänna råd.
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Den 19 juni 2018 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen
att den snarast bör se till att kraven för begagnade rumsvärmare som installeras
i befintliga bostäder återställs till det som gällde tidigare. Regeringen har i beslut daterat den 22 november 2018 gett Boverket i uppdrag4 att komplettera
utredningen om konsekvenser av Boverkets föreskrifter som gäller begagnade
rumsvärmare. Uppdraget ska redovisas den 30 september 2019. Därför beslutar
Boverket nu att förlänga övergångsperioden ytterligare en gång till den
1 oktober 2019.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

De ovan nämnda ändringarna genom BFS 2018:45 trädde i kraft den 1 juli
2018. För ändringen i bestämmelsen om utsläpp från rumsvärmare och ändringen i fotnot 4 till tabell 9:2a gäller en övergångstid till den 1 januari 2019.
För övriga ändringar gäller ingen övergångstid.
Boverket förlänger övergångstiden för vissa av de ändringar som gjordes i Boverkets byggregler per den 1 juli 2018. Detta gäller de ändringar som då gjordes i avsnitt 6:7412 om utsläpp från rumsvärmare. Övergångstiden, som ursprungligen var tänkt att löpa till den 1 januari 2019, förlängs till den 1 oktober
2019.
Bestämmelser
Av 4 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning framgår att en
myndighet ska, innan den beslutar om föreskrifter eller allmänna råd, genomföra en konsekvensutredning där föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser utreds. Myndigheten ska därvid ge statliga myndigheter med flera som berörs på ett betydande sätt tillfälle att yttra sig
i frågan och om konsekvensutredningen. Enligt 5 § samma förordning får en
myndighet, som bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, besluta om föreskrifter och allmänna råd utan att vidta de åtgärder
som sägs i 4 §. Det föreligger dock krav på dokumentation av en sådan bedömning.
Skäl för bedömning
Med anledning av att övergångstiden till avsnitt 6:7412 i Boverkets byggregler
(2011:6) – föreskrifter och allmänna råd endast förlängs, bedömer Boverket att
det saknas skäl att göra en konsekvensutredning.
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Se Civilutskottets betänkande 2017/18:CU39. Strategi för levande städer – Politik för en
hållbar stadsutveckling. Diarienummer: N2018/05570/BB, N2018/03778/BB(delvis).
4
Se Boverkets diarienummer 7894/2018.
5
Boverkets föreskrifter (2018:4) om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och
allmänna råd.
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Eftersom Boverket inte gör någon konsekvensutredning ska Boverket avstå
från att inhämta yttrande från Regelrådet enligt 3 § 5 förordning om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet.
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