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Boverket informerar 

• Certifierade sakkunniga 

• Kontrollansvariga 

• Energideklarationer 

• BBR 2013, EKS 

• CPR 1 juli 2013   

• Regeringsuppdrag  

• Översyn av visa byggfrågor 

• Tillgänglighet till byggstandarder 

• Kunskapsbanken, frågor och svar 

 



Genomförandet – kapitel 10 PBL 

Kontrollplanen 

• reglerar kontroller, 

anmälningar, arbets-

platsbesök med mera  

• ska vara anpassad till  

det enskilda fallet och  

• ska säkerställa de tekniska 

egenskapskraven och 

varsamhetskraven. 
Bild: Boverket 



Genomförandet – kapitel 10 PBL 

Kontrollerna utförs 

1. Inom ramen för byggherrens 

dokumenterade egenkontroll. 

2. Om byggherrens egenkontroll inte är 

tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva 

intyg från besiktningar eller kontroller av 

sakkunniga, som i så fall måste vara 

certifierade enligt Boverkets regler. 



Certifierade sakkunniga 

Finns idag inom följande områden 

• brand(SAK 1)  

• kulturvärden(KUL 1)  

• energiexperter(CEX 1) 

• tillgänglighet(TIL 1)  

• OVK(funktionskontroll av ventilationssystem) 

Nya områden på gång 

• projektering och utförande av betong-, trä- och 

stålkonstruktioner, utförande av geoteknik, 

fuktsäkerhet, skydd mot buller 
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Kontrollansvariga 

• Uppmärksammat frågan i 

uppföljningsrapporten 

• Boverket följer utvecklingen 

• Boverket vill inte ha någon förlängning av 

övergångstiden 

• Brev till ordförandena i byggnadsnämnderna 

• Förslag till allmänna råd om KA:s 

självständiga ställning  
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    Boverkets förslag till allmänna råd om 

den kontrollansvariges självständiga 

ställning. 

  

1. Den kontrollansvarige bör inte vara nära släkt med de personer som 

utför de åtgärder som ska kontrolleras. Med nära släkt avses 

make/maka, sambo, förälder, barn och syskon. 

2. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som 

ska kontrolleras kan inte arbeta på samma företag. 

3. Byggherren eller anställd hos byggherren kan vara kontrollansvarig 

förutsatt att denne inte själv utför de åtgärder som ska kontrolleras. 

Det som anges i första och andra styckena gäller även i dessa fall.  

4. Projektören kan vara kontrollansvarig. Det som anges i första och 

andra styckena gäller även i dessa fall. 

 

 



”Vägen till mer effektiva 

energideklarationer” prop.2011/12:120 

• Direktivet om byggnaders energiprestanda – 

omarbetat 2010: förstärkt konsumentperspektiv  

 

• Lag och förordning om energideklaration – förslag för 

att stärka kvalitet, uppföljning och tillsyn 

 

• Boverkets föreskrifter – förändringar för att anpassa 

till ny lag och förordning samt ytterligare stärka 

konsumentperspektivet 
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Ändringar i lagen om 

energideklarationer 
 

 

Föreslås träda i kraft 1 juli 2012: 

• Krav på upprättande, uppvisande och överlämnande 

• Energiprestanda ska anges vid annonsering 

• Oberoende valideringskontroll genom stickprov 

• Energideklaration för alla byggnader > 500 m2 som 

besöks av allmänheten 

• Obligatorisk besiktning 

 

Ändringar som föreslås träda i kraft 1 juli 2014: 

• Slopande av ackreditering – obligatorisk 

personcertifiering 
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Förändringar som införs under juli 2012 (om 

Boverket ges bemyndigande i förordningen) 

Skapa förutsättningar för praktisk tillämpning 

• Tydlig märkning som gör det enkelt att jämföra 

• Modern teknik för enkel tillgång till uppgifter  

• Påbörjar tillsynsarbete (om Boverket får uppdraget) 

• Förbereder valideringskontroll 

 

Nya föreskrifter till följd av ändringar i lag och förordning 

• Boverket föreskrifter och allmänna råd om energideklarationer (juli) 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av 

energiexpert (oktober) 
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Boverkets byggregler – BBR 2013 

BBR 2013 remiss i början av juli 2012, bland annat 

• Justering av begrepp p.g.a. EU:s nya 

byggproduktförordning CPR 

• Tillgänglighet och bostadsutformning, förslag på 

förtydligande av vad som är utformningskrav 

respektive tekniska egenskapskrav, dvs. ska 

prövas i bygglovet respektive tas upp inför 

startbeskedet. 

• Regler om skydd mot buller ses över mm 

• Remisstid till mitten av oktober 

• I kraft 1 juli 2013 
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EKS – har varit ute på remiss – svar 

senast 17 maj 

• Kompletteras EKS med nya eurokoddelar om laster 

och verifieringsmodeller för silos, behållare, cisterner, 

och kranbanor.  

 

• Några befintliga regler avseende bland annat 

tillämpningsområde för EKS, reduktion av 

limträbalkars tvärsnitt till följd av sprickbildning, 

lastnedräkning och partialkoefficienter för murverk 

föreslås också ändras eller förtydligas.  

 

• I övrigt handlar förslaget främst om redaktionella 

ändringar. 
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CPR 1 juli 2013- Construction Products 

Regulation, Byggproduktförordningen 

(EU) nr 305/2011) 

 

• Handlar om harmoniserade villkor i syfte att få bort 

handelshinder 

• Reglerar hur man gör byggprodukters väsentliga 

egenskaper kända och gemensamma metoder för 

bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för 

byggprodukters väsentliga egenskaper 

• Byggmaterialindustrin berörs mest 

 

 

 

 

2012-06-18 Sida 14  



Regeringsuppdrag-analys av 

kommunernas kompetensbehov 

inom PBL-området 

 

• Gäller bygglov och byggkontroll 

• Sammanställa utb. platser som finns 

• Bedöma hur framtida behov av kompetens kan 

mötas 

• Samråd med lst, SKL, berörda aktörer 

• Redovisas senast 31 oktober 2012 
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Utredning om översyn av vissa 

byggfrågor – utredare Björn Hedlund 

 

• kartlägga kommunernas tillämpning av 

bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i PBL, 

PBF samt BBR 

• analysera vilka effekter tillämpningen av de tekniska 

egenskapskraven samt kommunernas särkrav har på 

bland annat byggkostnaderna och det långsiktiga 

arbetet med hållbar samhällsutveckling 

• utreda förutsättningarna för att dela upp 

byggherreansvaret vid bostadsbyggande på olika 

aktörer i byggprocessen 

• Redovisas senast 3 november 2012 
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Ökad tillgänglighet till byggstandarder? 

• Skrivelse till ministrarna Ewa Björling, Annie Lööf, 

Stefan Attefall och Lena Ek 

• Standarder är en integrerad del av regelverket för 

byggande och borde vara fritt tillgängliga 

• Ökad tillgänglighet minskar risken för fel och olyckor 

• Ökad användning av standarder bidrar till hållbart 

byggande 
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Förslag för att öka tillgängligheten till 

byggstandarder är att…… 

• Myndigheter som hänvisar till bygg- och 

anläggningsstandarder i sina regler, föreskrifter och 

allmänna råd, står för översättningskostnaden till 

svenska 

• SIS tillhandahåller som motprestation avgiftsfria 

standarder på nätet 

• Standarder är en integrerad del av regelverket för 

byggande och borde vara fritt tillgängliga 
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Skrivelsen undertecknad av: 

• Janna Valik, Boverket 

• Monica Björk, Byggmaterialindustrierna 

• Jan Seizing, Elektriska Inst. org., EIO 

• Lars Bergqvist, Ledarna 

• Lena Wästfelt, Sv. Teknik & Designföretagen 

• Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier 

• Mats Björs, Byggherrarna 

• Hans Tilly, Byggnads 

• Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna 

• Bertil Rignäs, SABO 

• Tommy Lenberg, SKL 
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Sanktioner ? 

• Många frågor till Boverket om sanktionssystemet 

 

• Mycket för höga ibland  

 

• Inga alls ibland  

 

• Behövs en ny struktur 

 

• Behöver se över beloppen 
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Kommittén Ny PBL – på rätt sätt 



Se våra webbseminarier samt 

utbildningsmaterialet på www.nypbl.se  

http://www.nypbl.se/
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–TACK FÖR ATT NI      
LYSSNADE! 
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