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Enligt sändlista

Remiss; Förslag till ändring av Boverkets byggregler
Boverket önskar synpunkter på föreslagna ändringar av Boverkets byggregler,
BBR, och på tillhörande konsekvensutredning. De ändrade reglerna är tänkta
att gälla från den l juli 2016. En övergångsperiod på ett år föreslås för alla ändringar utom i avsnitt l . Här bedöms det inte finnas något behov av en övergångsperiod.
Föreslagna ändringar avser avsnitt l Inledning, avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen, avsnitt 5 Brandskydd och avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö.
I avsnitt l föreslås reglerna för ändring av byggnader förtydligas. Det gäller
särskilt reglerna för ombyggnad. I avsnittet förtydligas också innebörden av
varsamhetskravet och särskilt värdefull byggnad.
I avsnitt 3 föreslås bland annat ändringar i avsnittet om bostadsutformning som
har till syfte att förenkla reglerna och öppna för ökad flexibilitet när man bygger bostäder. Till exempel gäller det möjligheterna att i större utsträckning dela
gemensamma utrymmen, till exempel hygienrum och kök. Förslaget gäller alla
bostäder avsedda för en person.
I avsnitt 5 föreslås bland annat ändrade regler om brandskydd för barnomsorg
under kvälls- och nattetid. I avsnitt 6 föreslås bland annat följdändringar kopplat till den utvidgade bestämmelsen om gemensamma utrymmen i avsnitt 3.
I avsnitt 6:62 infördes 2014 en ny regel om bly i tappvatten. Nu föreslås att
övergångsbestämmelsen för denna regel förlängs med ett halvår fram till
l januari 2017.
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Boverket önskar synpunkter på forslagen och på konsekvensutredningen senast
onsdagen den 9 mars 2016. Lämna synpunkterna avsnitt för avsnitt i bifogad
svarsfiL Vi önskar i första hand ta in remissynpunkterna via e-post till
stina.jonfiard@boverket.se. Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att.
Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.
Frågor om remissen skickas till Stina Jonfjärd, stina.jonfiard@boverket.se.
Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se.
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