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Finansdepartementet

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona

Uppdrag till Boverket att se över myndighetens
konstru ktionsreg ler

~, '

);1(.

bygg- och

Regeringens beslut
H.cgcringen uppdrar
forcskriftcr

at Bm crkct art se

och allmänna

(2011: 10) om tilLimpning
(kersynen

C)\(_T

rad och Bm'erkets
a\

europeiska

Bon:rkets

byggreglcr

forcskrifrcr

(2() 11 :(1) -

och allmanna rad

konsrrukrionsstandardcr.

ska svfta till art skapa ett forenklat och konsekvent

med en, sa ];l11gtdet är miijligt, genomgaende

regekerk,

likriktad struktur och

detaljeringsgrad.
Bo"erket

ska inom ramen för uppdraget

f(ir modernare

byggregler

C" 2()] ;:(5) sa länge

Bm'Crket ska vid behov inhämta
lsovcrkcr

svnpunkrcr

ska halla Regeringskansliet

under uppdragets

genomfc)rande

(Finansdcparrcmcnrcr)

ha en nära dialog med Kornmirren
kornmittens

arbete pagar.

fran berorda

myndigheter.

(l-inansdcparrcmcrucr)

informerat

och redovisa uppdraget

scnasr den 2() december

till regeringen

2020.

Bakgrund
l)m'erket
bygglagens

ansvarar

för att ta fram tillämpningsföreskrifter

regler om tekniska egenskapskrm'.

Bo\'Crkets byggregler
Bo\'Crkets föreskrifter
europeiska

(201] :(1) - föreskrifter

Föreskrifterna
och allmänna

(I ':KS). Bm'erket

av BBR under 2()11. Darefter

ell flertal ganger, ofta till fcilje! <1\'

Telefonväxel 08-405 10 00
Fax 08-4113616
Webb www.regeringen.se

är sarnladc i
rad (BBR) och i

och allmänna rad (201 1: 10) om tillämpningen

konstruktionsstandarder

scnasrc ovcrsvncn

till plan- och

11\'

genomförde

av
den

har BBR och LKS andrars

FL '-lagstiftning

cllcr andra s.irskilda

Postadress 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post fi. reg istrator@regeringskanslietse

iniriariv. Dessa punktinsatser

har lett till at t byggregeh crkct

I1U

saknar en

enhetlig struktur.
I februari :2()17 ga\ s Kommirren

for modernare

gel1otl1fcira en svsrcrnarisk

och grundlig

bakgrund

sorn har genomfiirts

av de ändringar

och da regch-crkcr

uppfatras

(dir. 2017:22). Ovcrsvnen
(2()1():<)()()), förkortad

bosradsbyggandet.

PHL, ,1-5 och

och I ·J":'S fortlopanclc
rill Bon'rkct.
Regeringen

uppdrog

i december

sorn avser BBR

scnasr

den 13 december

2()] 7 ar BO\'l'rkct art verka

)75-U/PBH).

.\tt genomftira

och inforrnarionsflodcn

regelf(irenklingar

och billigare byggande är en hiigt prioriterad
omfattas

m" en ovcrcnsk

Centerpartiet

ingar arr
och

mellan

ska redm isas scnast den .11 augusti 202().

ska kunna slutföra digitaliseringsuppdraget
omfattande

fiir en enhetlig

I uppdraget

I':nligt BO\'l'rket bör en ovcrsvn av BBR och I·XS paborjas
myndigheten

2()] <).

med krav pa digital planerings-

gr;inssnitt

Uppdraget

och

sina fiirslag med konsekvensbeskrivningar

vid behov ta fram f(irfattningsförslag
sarnhallsaktorcr.

till. Syftet med

sarnr att oka konkurrensen

ska slutredovisas

standarder,

dessa hanvisar

ska i den del a\ ii\ crsvncn

digiral rilLimpning av PHI, (dm ,\;2()1
bygginformation,

och kostnadsdrivande

kap. plan- och byggförordningen

7

regeh'erkct

overlämna

l'ppdraget

mor

<I.

K och lO kap. plan- och bygglagen

omfattar

Kornmirren

hl.

i plan- och bygglagstiftningen

sorn alltfor omfattande

är att moderrusera

att

av byggregelYcrket,

ovcrsvn

(2011 :33K), BBR och I·:KS sarnr de standarder
ovcrsvncn

byggregler i uppdrag

ommclsc

omgaende

för att

i dessa delar .

for att bidra till ett snabbarc
Fraga for regeringen,

sorn

sorn har rraffars mellan regeringen,

och Liberalerna.

Det finris mot denna bakgrund

behov av en svstcmatisk

ovcrsvn

(1\'

BBR och

I·J":'S.

2 (3)

Pa regeringens

\':ignar

Per Bolund

Sophie

kopia

.vhlsrrand

till

Statsradsbcrcdningcn/S.\\l
I, inansdcparrcmcnrct
Kommit

t

en

/B. \

fiir modernare

h\ ggreglcr

(" 2() 17 :()S)

3 (3)

