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Innehåll

• Nuvarande krav i plan- och byggförordningen (PBF)

• Boverkets föreskrift

• Vägledningstexter

• Pågående uppdrag om att underlätta för hemmaladdning oavsett 
boendeform till Energimyndigheten i samarbete med Boverket och 
Lantmäteriet 



Viktiga datum

15 maj 2020 
Nytt egenskapskrav i PBL laddning av elfordon

11 mars 2021
Krav på laddinfrastruktur ställs på byggnader i samband med 
bygglov eller anmälan

1 jan 2025 
Retroaktiva krav på en laddningsplats för vissa byggnader



Kraven ställs i PBF 

När det krävs ledningsinfrastruktur och när det krävs en 
laddningspunkt regleras direkt i PBF och motsvarar 
miniminivån i EU:s energiprestandadirektiv.

• Med ledningsinfrastruktur avses ett förberedande system 
bestående av kanaler, tomrör, kabelstegar eller liknande 
där kablar till laddningspunkter enkelt kan dras fram

• Med laddningspunkt avses utrustning för laddning av ett 
elfordon



Grundregeln 3 kap. 20 b § PBF

Bilparkeringar med fler än tio parkeringsplatser i 
bostadshus eller på tomten till bostadshus:
• Ledningsinfrastruktur till varje P-plats
• Inga krav på laddningspunkter

Bilparkeringar med fler än tio parkeringsplatser i andra 
byggnader än bostadshus eller på tomten till andra 
byggnader än bostadshus:
• Ledningsinfrastruktur till minst 20 % av platserna
• Minst en laddningspunkt



Grundregelns tillämpningsområde

• Kraven ska uppfyllas vid nybyggnad.
• Kraven ska uppfyllas vid ombyggnad om

− ombyggnaden omfattar byggnadens elektriska infrastruktur 
(parkering i byggnaden),

− ändring av parkeringen sker i samband med ombyggnaden 
(parkering på tomten).

• Kraven gäller inte retroaktivt. 
• Kraven gäller endast uppvärmda byggnader.
• Laddningsplatsen behöver inte vara tillgänglig för 

allmänheten



Den retroaktiva regeln 3 kap. 20 c § PBF

Bilparkeringar med fler än 20 parkeringsplatser i andra byggnader 
än bostadshus eller på tomten till andra byggnader än 
bostadshus:

Minst en laddningspunkt

• Kravet ska vara uppfyllt senast 1 januari 2025.

• Inga retroaktiva krav ställs på bostadshus eller ouppvärmda 
byggnader.

• Landningsplatsen behöver inte vara tillgänglig för allmänheten.



Föreskrifter från Boverket

• I regeringens förordning (PBF) framgår när
kraven gäller och för vem.

• Däremot inte hur man ska uppfylla kraven, exempelvis 
avseende tekniskt utformning, brandskydd, tillgänglighet 
m.m. 

• Boverkets regler handlar enbart om hur man ska göra för att 
uppfylla kraven i de fall de krävs laddinfrastruktur enligt 
PBF. 



Boverkets föreskrift

• Laddningspunkter ska var av typ 2/kombo2.

• Laddningspunkter ska vara tillgängliga för
personer med nedsatt rörelseförmåga.

• Inga särskilda krav på debitering eller effekt 
(uppgift för marknaden).

• Inga tillkommande brandskyddskrav utöver 
BBR.



Typ 2



Ej typ 2



Vägledningstexter på PBL-kunskapsbank

1. Regler för laddinfrastruktur
- Allmän information om reglerna i PBL och PBF
- När börjar de gälla, vad avses med laddinfrastruktur m.m.

2. För vilka byggnader gäller reglerna om laddinfrastruktur?
- Hur vet man om reglerna gäller just min byggnad
- Vad är ett bostadshus, hur räkna antalet parkeringsplatser
- Vad gäller för samfälligheter, m.m.

3. Krav på utrustningen för ledningsinfrastruktur
- Vad ställer Boverkets föreskrift för krav på förberedelse
- Tips på lämplig utformning

4. Krav på utrustningen för laddningspunkter
- Vad ställer Boverkets föreskrift för krav på laddningsplatser
- Tips på lämplig utformning

5. Brandrisker vid laddning av elfordon



Vad är en parkeringsplats?

• Avsedd för parkering av personbil eller lätt lastbil

• Förvaring av bilar vid försäljning, återvinning eller 
museum och liknande räknas inte som parkering

• Om det inte finns rutor kan ett mått på 2,7x5 m 
användas för att beräkna antalet platser



Avsedd parkering på tomtmark



Ej avsedd parkering



Avsedd parkering men ej tomtmark



Vad är ett bostadshus?

Över 50 % av bruttoaren är avsedd för boende

Även sekundera ytor räknas exempelvis förråd och 
tvättstuga

Teknikutrymmen och garage kan fördelas procentuellt 
efter användning



Vad är ett bostadshus?

Över 50 % av bruttoaren är avsedd för boende

Även sekundera ytor räknas exempelvis förråd och 
tvättstuga

Teknikutrymmen och garage kan fördelas procentuellt 
efter användning



Övervägande bostadsändamål



Innebär krav på förberedelse (vid nybyggnad)



Sammanhållen parkering eller totalt antal?

PBF 3 kap. 20 b §

Egenskapskrav avseende laddning av elfordon
”Parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, 
eller på tomten till, andra byggnader än bostadshus ska 
vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning 
av elfordon…..”



Möjlig tolkning

Ingen laddningsplats erfordras 
eftersom ingen parkering har fler än 
10 parkeringsplatser

Lokalbyggnad

10 P-platser

10 P-platser



Möjlig tolkning

Två laddnings-
platser på olika ställen11 P-platser

11 P-platser

Lokalbyggnad



Vår tolkning i vägledning

Borde vara krav på en laddnings-
plats eftersom det finns över 10 
parkeringsplatser totalt till 
byggnaden.

Motiv: Reglerna gäller för byggnader 
enligt energiprestandadirektivet och 
det är det som varit avsikten att 
implementera.
Framgår även av Boverkets rapport 
från 2019 som varit förarbete till 
ändringen i PBF.

5 P-platser

6 P-platser

Lokalbyggnad



Vår tolkning i vägledning

Borde fortfarande vara krav på 
endast en laddningsplats eftersom 
det finns över 10 parkeringsplatser 
totalt till byggnaden.

Motiv: Reglerna gäller för byggnader 
enligt energiprestandadirektivet och 
det är det som varit avsikten att 
implementera.
Framgår även av Boverkets rapport 
från 2019 som varit förarbete till 
ändringen i PBF.

5 P-platser

6 P-platser

Lokalbyggnad

10

10



Fristående garage till bostadshus

Är det en självständig byggnad, eller tillhör det  
bostadshuset?

Gäller exempelvis radgarage för samfälligheter

Konsekvenser om anses tillhöra bostadshuset eller inte
• Kan ge såväl högre som lägre krav vid uppförande av nya 

byggnader
• Kan även ge krav retroaktivt



Byggnadsnämndens roll grundreglen

• Ta upp de nya kraven på tekniskt samråd

• Går det att anta att kravet kommer att uppfyllas?

• Vid behov särskild punkt i kontrollplanen

• Eventuellt neka startbesked



Byggnadsnämndens roll retroaktiva regeln

Innan 31 dec 2024
Lämpligt att ha allmän information om kommande krav på
hemsida m.m.

Vid samråd upplysa om det kommande kravet för att
byggherren ska slippa ändra i efterhand

Efter 31 dec 2024
Möjlighet att utföra tillsyn och ge föreläggande till de som
inte har minst en laddningspunkt
(uppvärmda byggnader ej bostadshus med fler än 20 parkeringsplatser)



Regeringsuppdrag till Energimyndigheten 2021
i samarbete med Boverket och Lantmäteriet

Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre 
tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett 
boendeform

• Gemensamhetsanläggningar
• Hyresrätter, ladda på gatan
• Bostadsrätter
• (Småhus)

Redovisas senast 31 augusti (förlängt till 1/11)



Boverket del

Få hinder i PBL

• Om detaljplan har parkering som ändamål så får laddning antas 
ingå för såväl allmän platsmark och kvartersmark

• Sannolikt inga förslag på ändring av PBL 

• Brandskyddet inget  hinder

Förslag på utökning av kraven?
Ligger hos regeringen



Användningen Parkering
Användningen Parkering används i de fall parkering av fordon utgör en 
självständig användning inom allmän plats. Det kan till exempel vara en 
pendlarparkering eller en parkering i anslutning till ett parkområde. Generellt 
sett får parkering av fordon anordnas inom allmän plats Gata med så kallad 
gatuparkering och även inom allmän plats Torg. Även inom allmän plats Natur 
och Park är det möjligt att anordna ett mindre antal parkeringsplatser om 
platsen medger det och de är till för den allmänna platsens behov.
Användningen innefattar parkering för alla slags fordon. Det kan handla om 
parkering för bussar, bilar, motorcyklar eller cyklar.
I användningen ingår komplement till parkeringen som till exempel 
parkeringsautomater, laddstolpar, belysningsarmatur med mera, men även 
planteringar och gräsytor. I användningen ingår även anläggningar och 
byggnader som behövs för parkeringens skötsel och bruk. Detta ingår i 
användningen oavsett om det redovisas som egenskapsbestämmelser 
eller inte.

Planbestämmelser allmän plats 
PBL kunskapbanken



Vägledning planbestämmelser kvartersmark
PBL kunskapbanken

Användningen Parkering
Parkering används för områden där parkering av olika typer av fordon utgör 
en självständig användning inom kvartersmark. Det kan till exempel vara 
markparkering, parkeringshus, större cykelparkeringar, garage eller 
källargarage.
Användningen omfattar även de utrymmen som behövs för 
anläggningens skötsel och bruk och även verksamheter som är knutna 
till användningen. Det kan till exempel vara laddplatser, möjlighet att 
tvätta fordon eller liknande.

Drivmedelsförsäljning och fordonsservice ingår inte
Drivmedelsförsäljning ingår inte i användningen utan ska planeras som 
Drivmedel. Inte heller fordonsservice ingår utan detta ryms inom 
användningen Verksamheter.



Länkar
Vägledningstexter på PBL kunskapsbanken
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-
elfordon/

https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-
plats/Parkering/

Boverkets tillämpningsföreskrift
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-foreskrifter-och-
allmanna-rad-20212-om-utrustning-for-laddning-av-elfordon/

Uppdrag om hemmaladdning oavsett boendeform 2021
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/02/uppdrag-att-analysera-och-foresla-atgarder-
for-battre-tillgang-till-laddinfrastruktur-for-hemmaladdning-oavsett-boendeform/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/Parkering/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-20212-om-utrustning-for-laddning-av-elfordon/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/02/uppdrag-att-analysera-och-foresla-atgarder-for-battre-tillgang-till-laddinfrastruktur-for-hemmaladdning-oavsett-boendeform/
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