 
.$//(/6(
'DWXP

9§U EHWHFNQLQJ

Ζ1)2

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ

6DPPDQWU¦GDQGH RUJDQ

 NORFNDQ 

7LG

Duveholmsgymnasiet, Aulan

3ODWV
bUHQGH

%HWHFNQLQJ

8SSURS
9DO DY MXVWHUDUH


ΖQIRUPDWLRQ

,1)2



5HGRYLVQLQJ DY GHOHJDWLRQVEHVOXW

,1)2



5DSSRUWHULQJ DY S§J§HQGH SODQHU PHG WLGSODQHU RFK
SULRULWHULQJVRUGQLQJ 

3/$1



1\ GHWDOMSODQ I¸U %M¸UQVXQGHW GHO DY IDVWLJKHWHQ (ULNVEHUJ
 )RUVVM¸

3/$1



3ODQXSSGUDJ  'HWDOMSODQ I¸U 0DOPVKHGHQ GHO DY IDVWLJKHWHQ
0DOPV+HGHQ  RFK (ULNVEHUJ 

3/$1



'HWDOMSODQ I¸U IDVWLJKHWHQ 7U¦GJ§UGVP¦VWDUHQ  .DWULQHKROP

3/$1



%\JJVDQNWLRQVDYJLIW I¸U DWW KD S§E¸UMDW §WJ¦UG XWDQ E\JJORY
RFK VWDUWEHVNHG LQRP IDVWLJKHWHQ XXXXX



%\JJVDQNWLRQVDYJLIW I¸U DWW WDJLW NRPSOHPHQWVE\JJQDG L EUXN
XWDQ VOXWEHVNHG S§ IDVWLJKHWHQ XXXXX



$QV¸NDQ RP E\JJORY I¸U PLOM¸ERG LQRP IDVWLJKHWHQ 1/(1 

%<**



%\JJORYVDQV¸NDQ J¦OODQGH Q\E\JJQDG DY FDUSRUW S§
IDVWLJKHWHQ /LQGHQ 

%<**



%HVOXW J¦OODQGH PLOM¸VDQNWLRQVDYJLIW .DWULQHKROPV )DVWLJKHWV
$% 3ORJHQ 

0,/



$QWDJDQGH DY WLOOV\QVSODQ I¸URUHQDGH RPU§GHQ

0,/



)¸UEXG YLG YLWH DWW VO¦SSD XW VSLOOYDWWHQ XXXXX

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

 
.$//(/6(
'DWXP

9§U EHWHFNQLQJ

Ζ1)2

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ


)¸UEXG YLG YLWH DWW VO¦SSD XW VSLOOYDWWHQ XXXXX



)¸UEXG YLG YLWH DWW VO¦SSD XW VSLOOYDWWHQXXXXX



)¸UEXG YLG YLWH DWW VO¦SSD XW VSLOOYDWWHQ XXXXX



5HPLVV  )¸UVODJ WLOO %RYHUNHWV I¸UHVNULIWHU RP VN\GG PRW
EXOOHU L E\JJQDGHU RFK I¸UVODJ WLOO ¦QGULQJ L %RYHUNHWV
E\JJUHJOHU

$//0



ΖQWHUQNRQWUROOUDSSRUW D KDOY§UHW  E\JJRFK
PLOM¸Q¦PQGHQ

$//0



ΖQWHUQNRQWUROOSODQ I¸U E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ 

$//0



0HGGHODQGHQ

,1)2

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

13
14/
16

8

4/5/7

15

Ärendenummer

 
,1)250$7,21
'DWXP

9§U EHWHFNQLQJ

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U KDQGO¦JJDUH

/LVD 0RVVEHUJ

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

1. HĢùĩŅġÁőĆĩĢ
x 5HGRYLVQLQJ DY KDQGO¦JJQLQJVWLG I¸U E\JJORY
x ΖQIRUPDWLRQ NULQJ KDQGU¦FNQLQJ DY .URQRIRJGHQ S§ IDVWLJKHWHQ XXXXX
x 6DPU§GVLQIRUPDWLRQ RP GHWDOMSODQ I¸U /¸Y§VHQ8SSVDOD

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

 
7-b167(6.5,9(/6(
'DWXP

9§U EHWHFNQLQJ

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U KDQGO¦JJDUH

/LVD 0RVVEHUJ
$GPLQLVWUDW¸U

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

2. äàĩŪĆŉĢĆĢú ÁŪ àäěäúÁőĆĩĢŉÙäŉěŖő
)|UVODJ WLOO EHVOXW
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW JRGN¦QQD UHGRYLVQLQJHQ RFK O¦JJD GHQ WLOO
KDQGOLQJDUQD

6DPPDQIDWWQLQJ DY lUHQGHW
5HGRJ¸UHOVH DY EHVOXW VRP IDWWDWV XQGHU SHULRGHQ    PHG VW¸G DY
J¦OODQGH GHOHJDWLRQ

%HVOXWVXQGHUODJ
%HVOXWVPRWWDJDUH
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

1 (1)
TJÄNSTESKRIVELSE
'DWXP

9§U EHWHFNQLQJ

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U KDQGO¦JJDUH

6DUD (UHVXQG

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

3. ÁłłĩŅőäŅĆĢú ÁŪ łÖúÖäĢàä łěÁĢäŅ ġäà őĆàłěÁĢäŅ ĩÚĂ
łŅĆĩŅĆőäŅĆĢúŉĩŅàĢĆĢú ̓̔̕̕
)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW JRGN¦QQD GRNXPHQWHW I¸U S§J§HQGH SODQHU
GDWHUDG 

0RWLYHULQJ

)¸U S§J§HQGH GHWDOMSODQHU VRP LQWH I¸OMHU WLGLJDUH EHVOXWDGH WLGSODQHU KDU I¸UYDOWQLQJHQ
I¸UHVODJLW Q\D WLGSODQHU QGULQJDU PDUNHUDV PHG HWW XWURSVWHFNHQ RFK HQ I¦UJNRG G¦U
U¸G EHW\GHU DWW WLGSODQHQ ȵ\WWDV IUDP JU¸Q DWW SODQHQ OLJJHU I¸UH WLGSODQHQ RFK VYDUW DWW
SODQHQ ȵ\WWDV IU§Q HOOHU WLOO Y¦QWHNDWHJRULQ Ζ GRNXPHQWHW ȴQQV ¦YHQ HQ I¸UNODULQJ WLOO
YDUI¸U LQWH WLGLJDUH WLGSODQHU KDU NXQQDW I¸OMDV
'HWDOMSODQHUQD ¦U NDWHJRULVHUDGH HIWHU SULRULWHULQJVQLY§ EDVHUDW S§ GH ULNWOLQMHU VRP
DQWRJV GHQ  DXJXVWL 
7LGSODQHU I¸U S§J§HQGH DUEHWH PHG ¸YHUVLNWVSODQHULQJ SURJUDP RFK JHVWDOQLQJVSURJUDP
ȴQQV RFNV§ PHG L GRNXPHQWHW

6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ KDU EHG¸PW DWW GH I¸UHVODJQD Q\D WLGSODQHUQD ¦U ULPOLJD
I¸U IRUWVDWW DUEHWH PHG SODQHUQD 3ODQSULRULWHULQJ RFK I¸UGHOQLQJ DY NRVWQDGHU I¸OMHU
DQWDJQD ULNWOLQMHU

%HVOXWVXQGHUODJ
%HVOXWVPRWWDJDUH
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH
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Pågående detaljplaner

Processteg genomfört

Detaljplaner med prio 1

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Processteg kvar samt tidplan (2018:1 = år:kvartal)

ƌĞŶĚĞ
Ŷƌ

<ŽƐƚ
ͲŶĂĚ

,ĂŶĚͲ
ůćŐŐĂƌĞ

ĞƚĂůũƉůĂŶĨƂƌ

hƉƉͲ
ĚƌĂŐ

W>E
ϮϬϭϱ͘ϭϬ

<

:&ͬ^
<ŽŶƐƵůƚ

>ƵǀƐũƂŶʹ ĞƚĂƉƉϰ
EǇ ĞƚĂƉƉƚŽŵƚĞƌǀŝĚ>ƵǀƐũƂŶ
ϱϬŶǇĂƚŽŵƚĞƌ

ϮϯƐĞƉ
ϮϬϭϱ

W>E
ϮϬϭϲ͘ϭϯ

<

>

ƵǀĞƐƚƌĂŶĚ ʹ ^ƂĚƌĂĚĞůĞŶ
EǇĂĨůĞƌďŽƐƚĂĚƐŚƵƐͬƚŽŵƚĞƌ
ϭϬϬŶǇĂďŽƐƚćĚĞƌ

ϮŶŽǀ
ϮϬϭϲ

^ĂŵͲ
ƌĊĚ
ϮϬϭϳ
ϰ

ϮϬϮϭ
Ϯ

'ƌĂŶƐŬ
ŶŝŶŐ

ŶƚĂŐĂ
ŶĚĞ

>ĂŐĂ
ŬƌĂĨƚ

ǀǀŝŬĞůƐĞƌĂƉƉŽƌƚͬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ϮϬϭϴ
Ϯ

ϮϬϭϵ
ϰ

ϮϬϮϭ
ϭ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

>ŽŬĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƵƚƌĞĚŶŝŶŐŬůĂƌʹ ŶǇ
ŐƌĂŶƐŬŶŝŶŐ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϮ
ϭ

DƂƚĞŵĞĚĞǆƉůŽĂƚƂƌŝĂƉƌŝůϮϬϮϬ͘
^ŬŝƐƐƐŬƵůůĞůĞǀĞƌĞƌĂƐŝŶŶĂŶ
ƐŽŵŵĂƌĞŶ͕ĞǆƉůŽĂƚƂƌĞŶďĞŚƂǀĞƌŵĞƌ
ƚŝĚ͘^ŬĂŬŽŵŵĂŝŶŵĞĚŶǇƚƚĨƂƌƐůĂŐŝ
ďƂƌũĂŶĂǀŶŽǀĞŵďĞƌ͘/ŶǀćŶƚĂƌ
ƌŝƚŶŝŶŐĂƌĨƌĊŶĞǆƉůŽĂƚƂƌ

ŶƚĂŐĞŶ<&ϭϴŶŽǀϮϬϭϵ͘PǀĞƌŬůĂŐĂĚ
hƉƉŚćǀĚĂǀDD͕ŝŶŐĞƚ
ƉƌƂǀŶŝŶŐƐƚŝůůƐƚĊŶĚŝDP͘

W>E
ϮϬϮϬ͘ϲ



>

ƵǀĞƐƚƌĂŶĚʹ EŽƌƌĂĚĞůĞŶ
EǇĂĨůĞƌďŽƐƚĂĚƐŚƵƐͬƚŽŵƚĞƌ
ϭϬϬŶǇĂďŽƐƚćĚĞƌ

ϭϳũƵŶŝ
ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ
ϭ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ǆƉůŽĂƚƂƌŚĂƌŝŶŬŽŵŵŝƚŵĞĚ
ƵƉƉĚĂƚĞƌĂĚƐŬŝƐƐŽŬƚŽďĞƌϮϬϮϬ͘WD
ĂŐǀĂƚƚĞŶďĞŚƂǀĞƌƵƉƉĚĂƚĞƌĂƐ
ƵƚŝĨƌĊŶŶǇĂƐŬŝƐƐĞŶ͘
<ŽŵƉůĞƚƚĞƌĂĚŐĞŽƚĞŬŶŝŬ͘
ŶƚĂŐĂŶĚĞƚŬĂŶďůŝĨƌĂŵĨůǇƚƚĂƚ
ďĞƌŽĞŶĚĞƉĊŚƵƌŵǇĐŬĞƚƐǇŶƉƵŶŬƚĞƌ
ƐŽŵŬŽŵŵĞƌŝŶ

W>E
ϮϬϭϳ͘ϱ



D:

EŽƌƌĂƐƚĂĚƐĚĞůĞŶ
EǇƐƚĂĚƐĚĞů͕ϰϬϬŶǇĂ
ďŽƐƚćĚĞƌ

ϭϰũƵŶŝ
ϮϬϭϳ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϭ
ϰ

ĂŐǀĂƚƚĞŶĨƌĊŐĂŶ ŵĊƐƚĞƵƚƌĞĚĂƐ
ǀŝĚĂƌĞ͘DĂƌŬƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐŚĂƌƚĂŐŝƚƐ
ĨƌĂŵ͘/ŶǀćŶƚĂƌƐŬŝƐƐĨƌĊŶĞǆƉůŽĂƚƂƌ͘

W>E
ϮϬϭϳ͘ϲ



z<>
<ŽŶƐƵůƚ

ZĊĚŵĂŶŶĞŶϯ
&ůĞƌƚŝůůĊƚŶĂ ĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĂƌ
ŝŶŽŵĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ

ϭϰũƵŶŝ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ
ϰ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

DŝůũƂƚĞŬŶŝƐŬĂŵĂƌŬƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĂƌ
ŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚƐŬĂůŬǇůĞƌĨƂƌĞǀ͘ƐĂŶĞƌŝŶŐ
ŚĂƌƚĂŐŝƚƐĨƌĂŵ͘EǇĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞ
ŽŬƚϮϬϭϵ͘ǇŐŐůŽǀĞƚŐĊƌƵƚϮϬϮϮ͘
WůĂŶĂǀƚĂůŬůĂƌƚũĂŶϮϬϮϭ͘



ϯ

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
ƌĞŶĚĞ
Ŷƌ

<ŽƐƚ
ͲŶĂĚ

,ĂŶĚͲ
ůćŐŐĂƌĞ

ĞƚĂůũƉůĂŶĨƂƌ

hƉƉͲ
ĚƌĂŐ

W>E
ϮϬϭϴ͘Ϯ

<

D:

>ƂǀĊƐĞŶʹ hƉƉƐĂůĂ͕
ĚƌŝǀŵĞĚĞůƐĨƂƌƐćůũŶŝŶŐ͕
ďŝůƵƉƉƐƚćůůŶŝŶŐŵŵ

ϳĨĞď
ϮϬϭϴ

W>E
ϮϬϭϴ͘ϰ

<

D:

^ƚƌćŶŐƐƚŽƌƉ
ϯϬŶǇĂƚŽŵƚĞƌ

W>E
ϮϬϭϴ͘ϳ

<

^

<ĞƌƐƚŝŶďŽĚĂ
hƚƂŬĂĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝ

W>E
ϮϬϮϭ͘ϯ

<

z<>

&ŝŶŶƚŽƌƉͲ>ƂǀĊƐĞŶ
EǇĂďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚĞƌ

^ĂŵͲ
ƌĊĚ

'ƌĂŶƐŬͲ
ŶŝŶŐ

ŶƚĂŐĂͲ
ŶĚĞ

>ĂŐĂ
ŬƌĂĨƚ

ǀǀŝŬĞůƐĞƌĂƉƉŽƌƚͬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ϮϬϮϭ
ϭ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϭ
ϰ

KŵĨĂƚƚĂŶĚĞ ƵƚƌĞĚŶŝŶŐĂƌŬŽŵŵĞƌ
ďĞŚƂǀĂƐ͘D<ďĞŚƂǀĞƌƚĂƐĨƌĂŵ͕
ďĞƌćŬŶĂƐǀĂƌĂĨćƌĚŝŐŝƐĞƉƚĞŵďĞƌ͘
DĂƌŬĂŶĂůǇƐĞƌŝŶŬŽŵŶĂŽŬƚŽďĞƌ
ϮϬϮϬ͘sŝŵĊƐƚĞƚĂƐƚćůůŶŝŶŐƚŝůůW&^Ͳ
ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌŝǀĂƚƚĞŶ͘WƌŽǀƚĂŐŶŝŶŐ
ďĞƐƚćůůĚ͘ƌŬĞŽůŽŐŝŶĨƂƌďŽƌƚƚĂŐĂŶĚĞ
ĂǀĨŽƌŶůćŵŶŝŶŐŬůĂƌŽŬƚŽďĞƌϮϬϮϬ͘

ϭϲŵĂũ
ϮϬϭϴ

ϮϬϮϭ
ϭ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϭ
ϰ

'ĞŽƚĞŬŶŝŬ ŚĂƌƚĂŐŝƚƐĨƌĂŵŽĐŚ
ĂƌŬĞŽůŽŐŝƐŬƵƚƌĞĚŶŝŶŐ͘
ĂŐǀĂƚƚĞŶƵƚƌĞĚŶŝŶŐŬůĂƌ͘
^ĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐĂǀƉůĂŶŚĂŶĚůŝŶŐĂƌ͘

ϮϮĂƵŐ
ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ
ϯ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

KŵĨĂƚƚĂŶĚĞƐǇŶƉƵŶŬƚĞƌƵŶĚĞƌ
ƐĂŵƌĊĚďĞŚƂǀĞƌŚĂŶƚĞƌĂƐ͘
zƚƚĞƌůŝŐĂƌĞƵƚƌĞĚŶŝŶŐĂƌŐćůůĂŶĚĞŐĞŽͲ
ŽĐŚŵŝůũƂƚĞŬŶŝŬ͕ĚĂŐǀĂƚƚĞŶďĞŚƂǀĞƌ
ƚĂƐĨƌĂŵƵŶĚĞƌǀĊƌĞŶ͘D<
ƵƉƉĚĂƚĞƌĂƐ͘&ƂƌĚƌƂũĚůĞǀĞƌĂŶƐĂǀ
ŐĞŽƚĞŬŶŝŬƉŐĂ ŽƌŽŶĂ͘
ƌŬĞŽůŽŐŝƐŬƵƚƌĞĚŶŝŶŐĞƚĂƉƉϮƐŬĂ
ŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐƵŶĚĞƌƐĞƉͲŽŬƚ͘/ŶǀćŶƚĂƚ
ĂƌŬĞŽůŽŐŝŽĐŚĨƂƌƉƌŽũĞŬƚĞƌŝŶŐ͘

ϯĨĞď
ϮϬϮϭ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϭ
ϰ

&ƌĊŐĂŶŽŵƚŝůůĊƚĞŶďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚŚĂƌ
ƚŝůůŬŽŵŵŝƚ͕ƂŶƐŬĞŵĊůĨƌĊŶŝŶƚƌĞƐƐĞŶƚ
ĂƚƚďǇŐŐĂƵƉƉƚŝůůϯϱŵĞƚĞƌƉĊĚĞůĂǀ
ďǇŐŐŶĂĚ͘

ϰ

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
ƌĞŶĚĞ
Ŷƌ

<ŽƐƚ
ͲŶĂĚ

,ĂŶĚͲ
ůćŐŐĂƌĞ

ĞƚĂůũƉůĂŶĨƂƌ

hƉƉͲ
ĚƌĂŐ

W>E
ϮϬϭϴ͘ϵ

<

D:

ĂĐŬĂ ĨƂƌƐŬŽůĂ
hƚďǇŐŐŶĂĚĨƂƌƐŬŽůĂ

ϳŶŽǀ
ϮϬϭϴ

W>E
ϮϬϭϴ͘ϭϮ

<

>

WůŽŐĞŶϰ͗ϭŵ͘Ĩů
EǇďǇŐŐŶĂĚĨƂƌƐŬŽůĂ

W>E
ϮϬϭϵ͘ϯ

<

>

W>E
ϮϬϮϬ͘ϰ



W>E
ϮϬϮϬ͘ϱ

^ĂŵͲ
ƌĊĚ

'ƌĂŶƐŬ
ŶŝŶŐ

ŶƚĂŐĂ
ŶĚĞ

>ĂŐĂ
ŬƌĂĨƚ

ǀǀŝŬĞůƐĞƌĂƉƉŽƌƚͬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ϮϬϮϭ
ϭ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
Ϯ

/ŶǀćŶƚĂƌƌŝƚŶŝŶŐĂƌĨƌĊŶ<&
ƵůůĞƌƵƚƌĞĚŶŝŶŐ ćƌƵŶĚĞƌ
ĨƌĂŵƚĂŐĂŶĚĞ͘

ϳŶŽǀ
ϮϬϭϴ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϮ
ϭ

ϮϬϮϮ
Ϯ

ũƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂĚ ŝĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞƚŝůůĚĞŵ
ĂŶĚƌĂĨƂƌƐŬŽůĞƉůĂŶĞƌŶĂ͘ǀǀĂŬƚĂƌ
ƚŝĚƉůĂŶĞƌĨƂƌƵǀĞƐƚƌĂŶĚͲƉůĂŶĞƌŶĂ͘

>ƂǀĊƐĞŶ,ĞĚĞŶ
EǇƚƚŚĂŶĚĞůƐŽŵƌĊĚĞ

ϭϳĂƉƌŝů
ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ
ϰ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

<ƌćǀƐĨƂƌƉƌŽũĞŬƚĞƌŝŶŐĂǀǀćŐ͕
ŬŽŵƉůĞƚƚĞƌŝŶŐĂǀ
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƵƚƌĞĚŶŝŶŐďĞŚƂǀĞƌƚĂƐ
ĨƌĂŵ͘/ŶǀćŶƚĂƌĚĂŐǀĂƚƚĞŶƵƚƌĞĚŶŝŶŐ͕
ƐŬĂůĞǀĞƌĞƌĂƐǀϰϯ͘^ĂŵƌĊĚƐƐƚĂƌƚǀϰϱ͘
&ƂƌƉƌŽũĞŬƚĞƌŝŶŐŬůĂƌǀϮϭ

>
ŬŽŶƐƵůƚ

^ǀĂƌƚďćĐŬƐǀćŐĞŶ
ĐĂ ϭϱϬďŽƐƚćĚĞƌ

ϭϯŵĂũ
ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϭ
ϰ

ǆƉůŽĂƚƂƌĞŶ ǀŝůůƐŬũƵƚĂĨƌĂŵƚŝĚƉůĂŶĞŶ
ĨƂƌĂƚƚƚĂĨƌĂŵƌŝƚŶŝŶŐĂƌ
/ŶǀćŶƚĂƚƌŝƚŶŝŶŐĂƌĞǆƉůŽĂƚƂƌ





>
ŬŽŶƐƵůƚ

ĂĐŬĂǀĂůůĞŶ
ĂϭϱϬďŽƐƚćĚĞƌ

ϭϯ ŵĂũ
ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϭ
ϰ

ǆƉůŽĂƚƂƌĞŶ ǀŝůůƐŬũƵƚĂĨƌĂŵƚŝĚƉůĂŶĞŶ
ĨƂƌĂƚƚƚĂĨƌĂŵƌŝƚŶŝŶŐĂƌ
/ŶǀćŶƚĂƚƌŝƚŶŝŶŐĂƌĞǆƉůŽĂƚƂƌ



W>E
ϮϬϮϬ͘ϵ

<

z<>

ƐƉŽƌƚĞŶ
ŽƐƚćĚĞƌŽĐŚĨƂƌƐŬŽůĂ

ϰŶŽǀ
ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϮ
ϭ

W>E
ϮϬϮϬ͘ϴ

<

z<>

ĞƌŐƐŐĂƚĂŶ
&ůĞƌćŶϯϬďŽƐƚćĚĞƌ

ϰŶŽǀ
ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϮ
ϭ

ϮϬϮϮ
Ϯ



ϱ

Detaljplaner med prio 2
ƌĞŶĚĞ
Ŷƌ

<ŽƐƚ
ͲŶĂĚ

,ĂŶĚͲ
ůćŐŐĂƌĞ

ĞƚĂůũƉůĂŶĨƂƌ

hƉƉͲ
ĚƌĂŐ

W>E
ϮϬϮϬ͘Ϯ



z<>

sĂůƐƚĂŐĊƌĚ
Ă ϭϬŶǇĂ ďŽƐƚĂĚƐƚŽŵƚĞƌ

ϰŵĂƌƐ
ϮϬϮϬ

W>E
ϮϬϮϬ͘ϭϮ

<

ϯĨĞď
ϮϬϮϭ

tZ

dƌŽůůĚĂůĞŶʹ ĞƚĂƉƉϮ
ϭϮŶǇĂǀŝůůĂƚŽŵƚĞƌ

^ĂŵͲ
ƌĊĚ

'ƌĂŶƐŬ
ŶŝŶŐ

ŶƚĂŐĂ
ŶĚĞ

>ĂŐĂ
ŬƌĂĨƚ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϮ
ϭ

ϮϬϮϭ
Ϯ

ϮϬϮϭ
ϰ

ϮϬϮϮ
ϭ

ϮϬϮϮ
Ϯ

'ƌĂŶƐŬ
ŶŝŶŐ

ŶƚĂŐĂ
ŶĚĞ

/ŶŐĞŶ
ŐƌĂŶƐŬ͘

ϮϬϮϭ
ϯ

ǀǀŝŬĞůƐĞƌĂƉƉŽƌƚͬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

^ƚƌĂŶĚƐŬǇĚĚƐĨƌĊŐĂŶďĞŚƂǀĞƌƵƚƌĞĚĂƐ
ƉŐĂ ŐƌćǀƚĚŝŬĞ͘ EĂƚƵƌŝŶǀĞŶƚĞƌŝŶŐ
ŬůĂƌ͘/ŶǀćŶƚĂƚ ƵŶĚĞƌůĂŐĨƌĊŶ
ĞǆƉůŽĂƚƂƌ͘



Detaljplaner med prio 3
ƌĞŶĚĞ
Ŷƌ

<ŽƐƚ
ͲŶĂĚ

,ĂŶĚͲ
ůćŐŐĂƌĞ

ĞƚĂůũƉůĂŶĨƂƌ

hƉƉͲ
ĚƌĂŐ

W>E
ϮϬϮϬ͘ϯ



tZ

sĂůůĂƉƌćƐƚŐĊƌĚ
ŶĚƌĂĚĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ

ϭϳũƵŶŝ
ϮϬϮϬ

^ĂŵͲ
ƌĊĚ
ϮϬϮϭ
Ϯ

>ĂŐĂ
ŬƌĂĨƚ
ϮϬϮϭ
ϰ

ǀǀŝŬĞůƐĞƌĂƉƉŽƌƚͬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

EĞĚƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂĚ ŝĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞƚŝůů
ĂŶĚƌĂƉůĂŶĞƌ

ϲ

Detaljplaner som är vilande
ƌĞŶĚĞ
Ŷƌ

<ŽƐƚ
ͲŶĂĚ

,ĂŶĚͲ
ůćŐŐĂƌĞ

ĞƚĂůũƉůĂŶĨƂƌ

hƉƉͲ
ĚƌĂŐ

^ĂŵͲ
ƌĊĚ

'ƌĂŶƐŬ
ŶŝŶŐ

ŶƚĂŐĂ
ŶĚĞ

>ĂŐĂ
ŬƌĂĨƚ

ǀǀŝŬĞůƐĞƌĂƉƉŽƌƚͬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

W>E
ϮϬϭϳ͘Ϯ



^
<ŽŶƐƵůƚ

>ƂǀŬŽũĂŶϭϬ ƚĂƉƉϮ
ϰϴďŽƐƚćĚĞƌŝďĞĨ нďǇŐŐĂ Ƶƚ
ŵĞĚǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞďŽƐƚćĚĞƌ

ϭĨĞď
ϮϬϭϳ

WůĂŶŬŽŶƐƵůƚ ĂŶůŝƚĂĚĂǀĞǆƉůŽĂƚƂƌ͕
ǀćŶƚĂƌƉĊďĞƐŬĞĚĨƌĊŶĞǆƉůŽĂƚƂƌ͘

W>E
ϮϬϭϯ͘ϴ

<

>

^ƚŽƌƚŽƌŐĞƚ
EǇƚƚƚŽƌŐŽĐŚĨůĞƌďŽƐƚĂĚƐŚƵƐ
ŶǇĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌΘϮϴůŐŚ

ϭϬĚĞĐ
ϮϬϭϯ

/ŶǀćŶƚĂƌƉůĂŶƌŝƚŶŝŶŐĂƌ ĨƌĊŶĞǆƉůŽĂƚƂƌ
ƐŽŵƵŶĚĞƌůĂŐƚŝůůďƵůůĞƌƵƚƌĞĚŶŝŶŐ͘

W>E
ϮϬϭϵ͘Ϯ



D:

ŽŬĞŶ ϵ
DƂũůŝŐŐƂƌĂĨƂƌďŽƐƚćĚĞƌƉĊ
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ

ϲŵĂƌƐ
ϮϬϭϵ

KŬůĂƌĂďĞƐŬĞĚĨƌĊŶĞǆƉůŽĂƚƂƌǀĂĚǀŝ
ƐŬĂƉůĂŶůćŐŐĂĨƂƌ͘

W>E
ϮϬϭϴ͘ϯ



>

<ƌŽŶĨĊŐĞů
hƚƂŬĂĚ ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

ϳŵĂƌƐ
ϮϬϭϴ

/ŶǀćŶƚĂƚ ĂƚƚĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞŶƐŬƵůůĞ
ĂŶůŝƚĂƚƉůĂŶŬŽŶƐƵůƚ͘hƚƌĞĚŶŝŶŐĂƌƐŬĂ
ƚĂƐĨƌĂŵ͕ƐĂŵƌĊĚŵĞĚdƌĂĨŝŬǀĞƌŬĞƚ͘
EǇƉƌŽũĞŬƚůĞĚĂƌĞƉĊ<ƌŽŶĨĊŐĞů͕
ŽŵƚĂŐ͘ũƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂĚĂǀĞǆƉůŽĂƚƂƌĞŶ͘

Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram
ƌĞŶĚĞ
Ŷƌ

<ŽƐƚ
ŶĂĚ

,ĂŶĚůć
ŐŐĂƌĞ

ƌĞŶĚĞ

^ƚĂƚƵƐ

W>E
ϮϬϭϲ͘ϰ

<

>

'ĞƐƚĂůƚŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵ ĨƂƌƵǀĞƐƚƌĂŶĚ
&ƌĂŵƚĂŐĂŶĚĞ ĂǀĞƚƚŐĞƐƚĂůƚŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵĨƂƌĞƚƚĂǀŐƌćŶƐĂƚŽŵƌĊĚĞŝƐƂĚƌĂĚĞůĞŶĂǀ
<ĂƚƌŝŶĞŚŽůŵ͘/ŶŽŵŽŵƌĊĚĞƚƐŬĂĚĞƚƉůĂŶĞƌĂƐĨƂƌĐŝƌŬĂϭϱϬďŽƐƚćĚĞƌ͕ǀĂƌĂǀϮϬ
ǀŝůůĂƚŽŵƚĞƌ͕ŽĐŚĞƚƚŶǇƚƚćůĚƌĞďŽĞŶĚĞŝĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůĚĞƚƌĞĚĂŶďĞĨŝŶƚůŝŐĂ͘

&ćƌĚŝŐ

W>E
ϮϬϭϲ͘ϱ



d>

'ĞƐƚĂůƚŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵĨƂƌEŽƌƌĂƐƚĂĚƐĚĞůĞŶ
DĂƌŬĂŶǀŝƐŶŝŶŐƐĂǀƚĂůĨŝŶŶƐĨƂƌĞƚƚƐƚƂƌƌĞŽŵƌĊĚĞŵĞĚƚŽƚĂůƚϲϬϬďŽƐƚćĚĞƌƉĊŶŽƌƌ͘
WůĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐŬĂĨƂƌĞŐĊƐĂǀŐĞƐƚĂůƚŶŝŶŐƐƉůĂŶ͘

&ćƌĚŝŐ

W>E
ϮϬϭϱ͘ϯ

<

^

'ƌƂŶƉůĂŶĨƂƌ<ĂƚƌŝŶĞŚŽůŵƐƐƚĂĚ
ŶŐƌƂŶƉůĂŶƐŬĂƚĂƐĨƌĂŵĨƂƌ<ĂƚƌŝŶĞŚŽůŵŝŶŬů͘ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉůĂŶĞƌ

ŶƚĂŐĞŶŝ<&ϮϬϭϴͲϭϮͲϭϳ

W>E
ϮϬϭϴ͘ϲ

<

^

DĂƐƚĞƌƉůĂŶĨƂƌŶŽƌƌĂƐƚĂĚƐĚĞůĂƌŶĂ
ŶƐĂŵůĂĚďŝůĚƂǀĞƌŚƵƌŶŽƌƌƐŬĂƵƚǀĞĐŬĂƐĨƌĂŵƂǀĞƌ

ƚĞƌƌĂƉƉŽƌƚĞƌĂĚŽĐŚĚćƌŵĞĚ
ĂǀƐůƵƚĂĚŝ<^ϮϬϭϴͲϭϮͲϭϵ

W>E
ϮϬϭϳ͘ϰ

<

^

'ĞƐƚĂůƚŶŝŶŐƐĨƂƌƐůĂŐĨƂƌŶǇĂĐĞŶƚƌƵŵŬǀĂƌƚĞƌĞŶ;ŵĂĐŬĂƌŶĂͿ

hƉƉĚƌĂŐŝDEϮϬϭϳͲϬϲͲϭϰ
ũƉĊďƂƌũĂĚ

<

>ĂƌƐͲ
,ĞƌŵĂ
Ŷ
>
^

ĞŶƚƌƵŵǀćƐƚʹ ƉůĂŶĨƂƌƵƚǀĞĐŬůŝŶŐʹ ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ͕ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶ͕ǀĂĚŬĂŶĚĞƚƚćŶŬĂƐ
ďůŝŝĨƌĂŵƚŝĚĞŶ

hƉƉĚƌĂŐŝŬŽŵŵƵŶƉůĂŶϮϬϭϵͲϮϬϮϮ

ϴ

Pågående
detaljplaner

Pågående
detaljplaner

Kriterier för prioritering av detaljplaner
Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper.
Prio 1

Uppdrag som uppfyller något av nedanstående kriterier ges förtur då de är av strategisk vikt för
Katrineholms kommun
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Prio 2

Uppdrag som hanteras skyndsamt men som ej uppfyller kraven för Prio 1
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Prio 3

Befrämja sysselsättningen (minst 20 nya arbetstillfällen alt 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
Skapa attraktivt boende, minst 30 lägenheter
Uppfylla kommunal service såsom skola, vård och omsorg
Möjliggöra stora infrastrukturprojekt (riksvägar, huvudleder, järnvägsnät)
Stor betydelse för kommunens attraktivitet

Befrämja sysselsättningen (färre än 20 nya arbetstillfällen alt mindre än 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
Bostäder färre än 30 lägenheter
Mindre infrastrukturprojekt
Bevarande av kulturmiljöer
Planer föranledda av andra kommunala beslut (framdragning VA mm.)

Aktivt planarbete bedrivs i förhållande till planer med Prio 1 och 2.
Ɣ Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V

Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en
väntekategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit prioriteras uppdraget till antingen 1, 2 eller 3 beroende på
uppdragets dignitet.

ϭϭ

Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader
E

Planer som bekostas av exploatören
För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta,
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik,
radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprättandet av planhandlingar sker antingen av
samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen
fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget.

K

Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.
Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är
initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av
Katrineholms kommuns fullmäktige.

+DQGOlJJDUH
EB
SE
YKL
JF
MJ
DL
WR

Erik Bjelmrot
Sara Eresund
Yeneba King Liljencrantz
Jonatan Faijersson
Maela Jaanivald
David Labba
William Rytterström

ϭϮ

1 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

'DWXP

9§U EHWHFNQLQJ



3/$1

9§U KDQGO¦JJDUH
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6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ DQVHU DWW GHWDOMSODQHQ E¸U WDV IUDP PHG
VWDQGDUGI¸UIDUDQGH HQOLJW I¸OMDQGH WLGSODQ
6DPU§G NY 
*UDQVNQLQJ NY 
$QWDJDQGH NY 
/DJD NUDIW NY 

%HVOXWVKDQGOLQJDU
3ODQ30 %M¸UQVXQGHW

%HVOXWVPRWWDJDUH

(ULFVEHUJV )LGHLNRPPLVV $%
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

2 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

'DWXP

9§U EHWHFNQLQJ



3/$1

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

Samhällsbyggnadsförvaltningen
PLAN.2021.4

Plan PM
Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att
krävas i kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna beskrivs i detta PM
innan ett uppdrag om detaljplan tas upp i Bygg- och miljönämnden.

Planområdets ungefärliga avgränsning i Forssjö

Detaljplan för Björnsundet, del av fastigheten Eriksberg
68:1, Forssjö, Katrineholms kommun

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2021-02-10

Bakgrund
Vad initierar ett PM
Förfrågan har inkommit från fastighetsägaren om att fortsätta utvecklingen av Ragnars gärde
med en ytterligare etapp med bostäder i Forssjö.

Syfte
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med en blandning av
villor, rad-, par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus. Även möjligheten till en mindre hamn
för småbåtar ska utredas i arbetet.

Gällande planer
Översiktsplan
Området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder på lång sikt i Katrineholms
Översiktsplan 2030 – del landsbygd. Kommunen anser det rimligt att gå vidare med nästa
område, då utpekat område för bostäder (gult) redan är planlagt och exploatering påbörjad.

Utklipp från plankarta tillhörande Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun, antagen 19 december
2006
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Detaljplan
För området gäller ingen detaljplan.

Förutsättningar
Beskrivning av området
Det tänkta planområdet är på cirka 55 hektar och är beläget söder om Bruksvägen, väster om
detaljplan för Ragnars Gärde och norr om Forssjö sjö. Området består huvudsakligen av
skogsmark. Inga byggnader finns i området. Enligt fornlämningsregistret finns det inga kända
fornlämningar. Med samma täthet av bebyggelse som planerades i den första detaljplanen för
Ragnars gärde kan området inrymma mer än 200 bostäder i flerbostadshus, villor, rad- och
kedjehus. Plats för samhällsservis och livsmedelsaffär ska också inrymmas i området.
Ericsberg äger hela området.

Frågor att behandla i kommande planarbete
Detaljplanens omfattning
Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta
ställning till.
x
x
x
x
x

Området ska bidra till översiktsplanens strategi om blandad bebyggelse.
Totalt antal bostäder får visa sig under arbetes gång.
Området sluttar ner mot sjön viket innebär att dagvattenfrågan blir viktig för att undvika
negativ påverkan på sjön.
Området ska kopplas ihop med etapp 1 av Ragnars gärde, området bör även ha in-/ och
utfart till Bruksvägen.
Området ligger i anslutning till Forssjö sjön och strandskyddsfrågan behöver hanteras.

Behov av utredningar
Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under
detaljplanearbetets gång. Exploatören står för alla utredningskostnader.
x

Naturvärdesinventering (ca 50 t kr)

x

Dagvattenutredning (ca 100-200 t kr)

x

Geoteknisk markundersökning (ca 200 - 300 t kr)
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Handläggning, tidplan och planavgift
Förfarande och plankostnad
Detaljplanen föreslås hanteras med ett standardförfarande.
Ett planavtal med exploatören kommer att tecknas där plankostnaden redovisas och baseras på
gällande taxa:
x

Planavgift (108 368 kr) för ett standardförfarande där kommunen står för den formella
hanteringen och handläggningen genomförs av en plankonsult.

x

Kostnader för konsulttjänster, utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning
tillkommer utöver planavgiften.

Tidplan
Kommunen tar upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Bygg- och miljönämnden (BMN). När ett
uppdrag finns följer sedan en handläggningstid på cirka 1,5 – 2 år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm den 10 februari 2021

Sara Eresund

Erik Bjelmrot

Plansamordnare

Avdelningschef
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)DVWLJKHWV¦JDUHQ I¸U IDVWLJKHWHUQD 0DOPV+HGHQ  RFK (ULNVEHUJ  KDU LQNRPPLW
PHG HQ EHJ¦UDQ RP DWW GHWDOMSODQHSU¸YD FD  KHNWDU PDUN I¸U ODJHU ORJLVWLN RFK
LQGXVWUL¦QGDP§O 6\IWHW ¦U DWW P¸MOLJJ¸UD I¸U VWRUD RFK RPIDWWDQGH Q¦ULQJVOLYVHWDEOHULQJDU
PHG E\JJQDGVK¸MGHU XSS HPRW  PHWHU 0RGHUQD ODJHUE\JJQDGHU LQQHK§OOHU RIWD
DXWRPDWLVHUDGH ODJHU VRP NU¦YHU K¸JUH E\JJQDGVK¸MGHU 2PU§GHW ¦U EHO¦JHW L DQVOXWQLQJ
WLOO XWIDUWHQ PRW Y¦J  S§ GHQ ¸VWUD VLGDQ 0DUNHQ ¦U RH[SORDWHUDG RFK EHVW§U DY
VNRJPDUN PHG HQ PRVVH FHQWUDOW L RPU§GHW (Q QDWXUY¦UGHVLQYHQWHULQJ VND JHQRPI¸UDV
RFK NRQVHNYHQVHU S§ QDWXU RFK IULOXIWVOLY VND XWUHGDV L GHWDOMSODQ 6¸UPODQGVOHGHQ VDPW
DQGUD YDQGULQJVVWLJDU SDVVHUDU JHQRP RPU§GHW RFK NRPPXQHQ VND XWUHGD
P¸MOLJKHWHUQD DWW EHYDUD VWLJDUQD L RPU§GHW 'HW ȴQQV ¦YHQ GLNHQ L RPU§GHW YDUV VWDWXV
RFK V\IWH P§VWH XWUHGDV YLGDUH 7Y§ IRUQO¦PQLQJDU KDU S§WU¦DWV L HQ DUNHRORJLVN
XWUHGQLQJ VRP JMRUGHV  VRP GHWDOMSODQHQ EHK¸YHU WD K¦QV\Q WLOO
'HWDOMSODQHQ NDQ LQQHE¦UD HQ EHW\GDQGH PLOM¸S§YHUNDQ RFK HQ
PLOM¸NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ NRPPHU NU¦YDV L V\IWH DWW LGHQWLȴHUD RFK EHG¸PD S§YHUNDQ
S§ PLOM¸Q VRP SODQHQV JHQRPI¸UDQGH KDU $YJU¦QVQLQJHQ NRPPHU VNH L VDPEDQG PHG
GHQ VWUDWHJLVND PLOM¸EHG¸PQLQJHQ VRP WDV IUDP L VDPU§G PHG /¦QVVW\UHOVHQ
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ODQGVE\JG 'H EHȴQWOLJD XWSHNDGH YHUNVDPKHWVRPU§GHQ L ¸YHUVLNWVSODQHQ KDU WLOO VWRUD
GHODU UHGDQ GHWDOMSODQHODJWV .RPPXQHQ DQVHU DWW GHW ¦U ULPOWLJW DWW J§ YLGDUH PHG
\WWHUOLJDUH RPU§GHQ 2PU§GHW RPIDWWDV LQWH DY Q§JRQ J¦OODQGH GHWDOMSODQ
'HWDOMSODQHQ SODFHUDV L SULRULWHWVJUXSS  G§ GHQ P¸MOLJJ¸U I¸U HWW VWRUW DQWDO Q\D
DUEHWVWLOOI¦OOHQ L NRPPXQHQ 'HWDOMSODQHQ EHNRVWDV DY IDVWLJKHWV¦JDUHQ (ULNVEHUJ
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
PLAN.2021.5

Plan PM
Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att
krävas i kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna beskrivs i detta PM
innan ett uppdrag om detaljplan tas upp i Bygg- och miljönämnden.

Planområdets ungefärliga avgränsning vid väg 56.

Detaljplan för Malmsheden, del av fastigheten Malms-Heden 2:1
och Eriksberg 68:1, Katrineholm, Katrineholms kommun

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2021-02-10

Bakgrund
Vad initierar ett PM
Förfrågan har inkommit från fastighetsägaren om att utveckla området för verksamheter och
industrier.

Syfte
Syftet med detaljplan är att skapa ett nytt industriområde. Tanken är att området ska ha flexibla
planbestämmelser som ger goda förutsättningar för stora och omfattande
näringslivsetableringar men med hänsyn till omgivande friluftsliv.

Gällande planer
Översiktsplan
Området är inte utpekat för verksamheter i Katrineholms Översiktsplan 2030. Däremot ligger
området i anslutning till prioriterade stråk enligt Översiktsplan 2030 - del landsbygd. De befintliga
utpekade verksamhetsområden i översiktsplanen har till stora delar redan detaljplanelagts.
Kommunen anser därför det rimligt att gå vidare med ytterligare områden.

Detaljplan
För området gäller ingen detaljplan.

Förutsättningar
Beskrivning av området
Det tänkta planområdet är cirka 105 hektar och är beläget öster om väg 56. Området består av
skogsmark med en mosse centralt i området. Del av mossen bör kunna utgöra ett uppsamlingsoch fördröjningsområde för dagvatten från hårdgjorda ytor. En elektrisk luftledning passerar
området som kan behöva förläggas under jord. Sörmlandsleden samt andra vandringsstigar
passerar genom området. Det finns diken med strandskydd inom området vars status måste
utredas.
Ericsberg äger hela området.
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Frågor att behandla i kommande planarbete
Detaljplanens omfattning
Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta
ställning till.
x
x
x
x
x
x

Området ska kunna rymma lager- och logistikbyggnader samt andra typer av
industribyggnader.
Moderna lagerbyggnader innehåller ofta ett automatiskt lager, som kräver en
byggnadshöjd på ca 40 m.
In- och utfart till området kan ordnas via befintlig anslutning till väg 56 och med direkt
anslutning mot kombiterminalen via Österleden.
Områdets rekreationsvärde behöver ses över samt hur en ny industribebyggelse påverkar
friluftslivet. Sörmlandsleden behöver omlokaliseras.
Inom området finns diken vilket innebär att strandskyddsfrågan behöver hanteras.
En bedömning av planens miljöpåverkan ska tas fram och det kan komma att krävas en
Miljökonsekvensbeskrivning i planarbetet.

Behov av utredningar
Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under
detaljplanearbetets gång. Exploatören står för alla utredningskostnader.
x

Naturvärdesinventering (ca 50 - 100 t kr)

x

Dagvattenutredning (ca 100-250 t kr)

x

Geoteknisk markundersökning (ca 250 - 300 t kr)

x

Arkeologisk utredning, genomförd.

Handläggning, tidplan och planavgift
Förfarande och plankostnad
Detaljplanen föreslås hanteras med ett standardförfarande.
Ett planavtal med exploatören kommer att tecknas där plankostnaden redovisas och baseras på
gällande taxa:
x

Planavgift (108 368 kr) för ett standardförfarande där kommunen står för den formella
hanteringen och handläggningen genomförs av en plankonsult. Kommer en
Miljökonsekvensbeskrivning krävas är planavgiften istället 153 056 kr.

x

Kostnader för konsulttjänster, utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning
tillkommer utöver planavgiften.
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Tidplan
Kommunen tar upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Bygg- och miljönämnden (BMN). När ett
uppdrag finns följer sedan en handläggningstid på cirka 1,5 – 2 år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm den 10 februari 2021

Sara Eresund

Erik Bjelmrot

Plansamordnare

Avdelningschef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan PM
Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att
krävas i kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna beskrivs i detta PM
innan ett uppdrag om detaljplan tas upp i Bygg- och miljönämnden.

Planområdets ungefärliga avgränsning vid korsningen Oppundavägen/Kungsgatan.

Fastigheten Trädgårdsmästaren 2, Katrineholm,
Katrineholms kommun

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2020-11-03

Bakgrund
Vad initierar ett PM
Fastighetsägaren har inkommit med förfrågan om att kunna utveckla fastigheten med en högre
exploateringsgrad. Tanken är att nedre plan i befintlig byggnad ska kunna brukas för bostäder
och på sikt önskas även fastigheten kunna bebyggas med ytterligare bostadshus.

Syfte
Syftet med en ny detaljplan är att skapa möjlighet för ytterligare bostäder inom fastigheten.

Gällande planer
Översiktsplan
Området ligger inom användningen ”Befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på enstaka
platser” i Katrineholms Översiktsplan 2030.

Utklipp från plankarta tillhörande Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun, antagen 17 november
2014.
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Detaljplan
Området omfattas av detaljplan antagen 1997, vilken anger användningen handel/kontor och
småindustri/hantverk samt att bostäder får anordnas i övre våningsplan.

Utklipp ur detaljplan för del av kvarteret Trädgårdsmästaren, plannummer 0483-P97-7.

Förutsättningar
Beskrivning av området
Området ligger i södra delarna av Katrineholms stad, cirka 1 kilometer från centrum och
resecentrum. I närområdet finns tillgång till gång- och cykelbana, kollektivtrafik, f-6 skola samt
högstadieskola.

Markägoförhållande
Marken inom planområdet är i privat ägo.

Frågor att behandla i kommande planarbete
Detaljplanens omfattning
Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta
ställning till.
x
x
x
x
x
x

Öka exploateringsgraden på fastigheten.
Möjliggöra för bostäder även i bottenplan på befintlig byggnad.
Möjliggöra för ytterligare bostäder inom fastigheten med en högre höjd än vad gällande
plan anger.
Idag begränsas fastigheten av omfattande u-områden. Sörmland Vatten har svarat att de ej
har ledningar där. Frågan behöver tittas närmare på i kommande plan.
Se över om infarten till fastigheten kan ske via Kungsgatan istället för som idag via
Oppundavägen.
Parkering ska ordnas gemensamt på innergården.
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Behov av utredningar
Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under
detaljplanearbetets gång. Exploatören står för alla utredningskostnader.
x

Bullerutredning (ca 50 t kr)

x

Dagvattenutredning (ca 200 t kr)

x

Miljöteknisk markundersökning (200 t kr)

x

Kulturmiljöutredning (ca 50 t kr)

x

Arkeologisk utredning (ca 100 t kr)

Handläggning, tidplan och planavgift
Förfarande och plankostnad
Detaljplanen föreslås hanteras med ett standardförfarande.
Ett planavtal med exploatören kommer att tecknas där plankostnaden redovisas och baseras på
gällande taxa:
x

Planavgift för ett standardförfarande 270 921 kr (kommunen handlägger detaljplanen).

x

Kostnader för konsulttjänster, utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning
tillkommer utöver planavgiften.

Tidplan
Kommunen tar upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Bygg- och miljönämnden (BMN). När ett
uppdrag finns följer sedan en handläggningstid på cirka 1,5 – 2 år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm den 3 november 2020

Sara Eresund

Erik Bjelmrot

Plansamordnare

Avdelningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
'DWXP

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ



9§U KDQGO¦JJDUH

-RKQ +DJEHUJ
%\JJORYVKDQGO¦JJDUH

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

7. űúúŉÁĢėőĆĩĢŉÁŪúĆùő ùĲŅ Áőő ĂÁ łÖÙĲŅĔÁő ÖőúÐŅà ŖőÁĢ
ÙűúúěĩŪ ĩÚĂ ŉőÁŅőÙäŉėäà ĆĢĩġ ùÁŉőĆúĂäőäĢ XXXXX
)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW
 )DVWLJKHWV¦JDUH XXXXX S§I¸UV HQ VDQNWLRQVDYJLIW RP   NU
 6DQNWLRQVDYJLIWHQ VND EHWDODV WLOO .DWULQHKROPV NRPPXQ LQRP WY§ P§QDGHU HIWHU GHW
DWW EHVOXWHW KDU GHOJLYLWV GHQ DYJLIWVVN\OGLJH

0RWLYHULQJ
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ VND HQOLJW  NDS  i 3ODQ RFK E\JJODJHQ  3%/ WD XW
HQ E\JJVDQNWLRQVDYJLIW RP Q§JRQ EU\WHU PRW EHVW¦PPHOVHUQD L SODQ RFK E\JJODJHQ NDS
 (Q E\JJVDQNWLRQVDYJLIW VND WDV XW ¦YHQ RP ¸YHUWU¦GHOVHQ LQWH KDU VNHWW XSSV§WOLJHQ
HOOHU DY RDNWVDPKHW HQOLJW  NDS  i 3%/
8QGDQWDJ I¸U DWW WD XW E\JJVDQNWLRQVDYJLIW
%\JJVDQNWLRQVDYJLIW EHK¸YHU LQWH WDV XW HQOLJW  NDS  i 3%/ RP GHW ¦U RVN¦OLJW PHG
K¦QV\Q WLOO
x $WW GHQ DYJLIWVVN\OGLJH S§ JUXQG DY VMXNGRP LQWH KDU I¸UP§WW VM¦OY HOOHU JHQRP
Q§JRQ DQQDQ IXOOJ¸UD VLQ VN\OGLJKHW
x $WW ¸YHUWU¦GHOVHQ EHURWW S§ HQ RPVW¦QGLJKHW VRP GHQ DYJLIWVVN\OGLJH LQWH KDU
NXQQDW HOOHU ERUW I¸UXWVH HOOHU NXQQDW S§YHUND HOOHU
x 9DG GHQ DYJLIWVVN\OGLJH KDU JMRUW I¸U DWW XQGYLND DWW HQ ¸YHUWU¦GHOVH VNXOOH
LQWU¦D
Ζ DNWXHOOW ¦UHQGH LQIDOOHU LQWH Q§JRW DY GHVVD XQGDQWDJ
)U§JDQ RP S§E¸UMDG §WJ¦UG
(QOLJW  NDS i  3%/ ¦U NRPPXQHQ VN\OGLJ DWW WD XW HQ E\JJVDQNWLRQVDYJLIW RP Q§JRQ
EU\WHU PRW NDS  L VDPPD ODJ
Ζ GHWWD IDOO ¦U GHW NODUW DWW XSSI¸UDQGH DY PXU S§E¸UMDWV LQQDQ E\JJORY RFK VWDUWEHVNHG
PHGGHODWV
%\JJVDQNWLRQVDYJLIWHQV VWRUOHN
%\JJVDQNWLRQVDYJLIWHQV VWRUOHN UHJOHUDV L  NDS i S SODQ RFK E\JJI¸URUGQLQJHQ
 3%)

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH
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0XUHQV O¦QJG XSSJ§U WLOO  PHWHU 3ULVEDVEHORSSHW I¸U  ¦U   NU
%\JJVDQNWLRQVDYJLIWHQ XSSJ§U G¦UPHG WLOO   NU
)U§JDQ RP QHGV¦WWQLQJ DY DYJLIW
(QOLJW  NDS  D i 3%/ I§U HQ E\JJVDQNWLRQVDYJLIW L HWW HQVNLOW IDOO V¦WWDV QHG RP DYJLIWHQ
LQWH VW§U L ULPOLJ SURSRUWLRQ WLOO GHQ ¸YHUWU¦GHOVH VRP KDU EHJ§WWV
$YJLIWHQ I§U V¦WWDV QHG WLOO K¦OIWHQ HOOHU HQ IM¦UGHGHO
9LG SU¸YQLQJHQ VND GHW V¦UVNLOW EHDNWDV RP ¸YHUWU¦GHOVHQ LQWH KDU VNHWW XSSV§WOLJHQ HOOHU
DY RDNWVDPKHW HOOHU RP ¸YHUWU¦GHOVHQ DY DQGUD VN¦O NDQ DQVHV YDUD DY PLQGUH DUW

%DNJUXQG
$QV¸NDQ RP E\JJORY I¸U XSSI¸UDQGH DY PXU LQNRP WLOO 6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

'§ §WJ¦UGHQ LQQHE¦U HQ DYYLNHOVH IU§Q GHWDOMSODQHQ KDU DQV¸NDQ VNLFNDWV XW S§
JUDQQHK¸UDQGH RFK UHPLWWHUDWV WLOO EHU¸UGD VDN¦JDUH
%\JJORY RFK VWDUWEHVNHG I¸U E\JJQDWLRQHQ EHYLOMDGHV 

%HUHGQLQJ
)DVWLJKHWV¦JDUHQ KDU WDJLW GHO DY I¸UVODJHW WLOO EHVOXW XWVLFNDW  IHEUXDUL  RFK KDU YDOW
DWW LQWH NRPPHQWHUD GHW

8SSO\VQLQJDU
'HW K¦U EHVOXWHW J§U DWW ¸YHUNODJD VH ELIRJDG EHVY¦UVK¦QYLVQLQJ

%HVOXWVXQGHUODJ
)RWR 0XU   NRPSOHWWHULQJ
)RWR 0XU   NRPSOHWWHULQJ
'HOHJDWLRQVEHVOXW PHG VWDUWEHVNHG %\JJORYVKDQGO¦JJDUH i '  %HYLOMDW
*XLGH I¸U EHU¦NQLQJ DY VDQNWLRQVDYJLIWHU  3%/ NXQVNDSVEDQNHQ  %RYHUNHWSGI

%HVOXWVPRWWDJDUH
XXXXX
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH
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XXXXX

(U EHWHFNQLQJ


MRKQKDJEHUJ#NDWULQHKROPVH

ĢŉĲėÁĢ ĩġ ÙűúúěĩŪ ùĲŅ ŖłłùĲŅÁĢàä ÁŪ ġŖŅ͖ ĆĢĩġ
ùÁŉőĆúĂäőäĢ XXXXX
%HVOXW
 %\JJORY EHYLOMDV PHG VW¸G DY  NDS  RFK  E ii SODQ RFK E\JJODJHQ 
3%/
 6WDUWEHVNHG I¸U DWW S§E¸UMD §WJ¦UGHQ O¦PQDV PHG VW¸G DY  NDS  i 3%/ 7HNQLVNW
VDPU§G RFK NRQWUROODQVYDULJ NU¦YV LQWH L GHWWD ¦UHQGH %\JJKHUUHQ ¦U DQVYDULJ
0HG GHWWD VWDUWEHVNHG EHVOXWDU VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ DWW
 .RQWUROOSODQ GDWXPVW¦PSODG  IDVWVW¦OOV
 +DQGOLQJDU VRP VND O¦PQDV LQ WLOO VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ VRP XQGHUODJ I¸U
VOXWEHVNHG ¦U LI\OOG RFK XQGHUWHFNQDG NRQWUROOSODQ


)¸U KDQGO¦JJQLQJ DY GHWWD ¦UHQGH GHELWHUDV HQ DYJLIW S§   NURQRU HQOLJW
NRPPXQHQV J¦OODQGH WD[D I¸U E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQV YHUNVDPKHW HQOLJW SODQ RFK
E\JJODJHQ  RFK VWUDQGVN\GG HQOLJW PLOM¸EDONHQ )DNWXUD VNLFNDV VHSDUDW

0RWLYHULQJ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ EHG¸PHU DWW I¸UVODJHW ¦U Y¦O DQSDVVDW WLOO
ODQGVNDSVELOGHQ VDPW XWJ¸U HQ JRG KHOKHWVYHUNDQ HQOLJW  NDS  i 3%/ )¸UVODJHW DQVHV
LQWH PHGI¸UD Q§JRQ EHW\GDQGH RO¦JHQKHW I¸U JUDQQDU HQOLJW  NDS  i 3%/
$YYLNHOVHQ DWW FD  PHWHU DY PXUHQ ¦U SODFHUDG S§ SXQNWSULFNDG PDUN PDUN VRP HQOLJW
GHWDOMSODQHQ LQWH I§U EHE\JJDV EHG¸PV YDUD HQ V§GDQ OLWHQ DYYLNHOVH VRP ¦U I¸UHQOLJ PHG
GHWDOMSODQHQV V\IWH HQOLJW  NDS  E i 3%/
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ DQVHU YLGDUH DWW I¸UVODJHW ¦U O¦PSOLJW I¸U VLWW ¦QGDP§O RFK
KDU HQ JRG IRUP I¦UJ RFK PDWHULDOYHUNDQ HQOLJW  NDS  i 3%/ $QV¸NDQ EHG¸PV
XSSI\OOD I¸UXWV¦WWQLQJDUQD HQOLJW  NDS  RFK  E ii 3%/ RFK E\JJORY NDQ G¦UPHG JHV

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH
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9§U EHWHFNQLQJ

XXXXX

6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW
)DVWLJKHWHQ RPIDWWDV DY GHWDOMSODQ I¸U )RUVVM¸NYDUQ 3 )¸U IDVWLJKHWHQ J¦OOHU
ERVWDGV¦QGDP§O
)¸UHVODJHQ §WJ¦UG DYVHU XSSI¸UDQGH DY HQ FD  PHWHU O§QJ PXU PHG HQ K¸MG VRP
YDULHUDU PHOODQ  RFK  PHWHU

'§ §WJ¦UGHQ DYYLNHU IU§Q GHWDOMSODQHQV EHVW¦PPHOVHU KDU EHU¸UGD VDN¦JDUH EHUHWWV
WLOOI¦OOH DWW O¦PQD V\QSXQNWHU HQOLJW  NDS  i 3%/ (Q HULQUDQ KDU LQNRPPLW IU§Q
IDVWLJKHWV¦JDUQD WLOO XXXXX Ζ GHQ HULQUDQ S§WDODV EOD DWW PXUHQ LQWH SDVVDU LQ L RPU§GHW
RFK DWW GHWDOMSODQHQV EHVW¦PPHOVHU ERUGH I¸OMDV
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ EHG¸PHU DWW GHQ GHO DY PXUHQ VRP ¦U SODFHUDG S§ GHQ
HQOLJW SODQNDUWDQ SXQNWSULFNDGH PDUNHQ DYYLNHU IU§Q GHWDOMSODQHQV EHVW¦PPHOVHU G§
XSSI¸UDQGH DY PXU ¦U DWW EHE\JJD RPU§GHW 'RFN ¦U V\IWHW PHG GHQ SXQNWSULFNDGH
PDUNHQ DWW VH WLOO DWW ERVWDGVKXVHQ LQWH KDPQDU I¸U Q¦UD Y¦JHQ RFK GHW XU HWW
WUDȴNEXOOHUSHUVSHNWLY 6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ EHG¸PHU DWW PXUHQ PHG VLQ
UHODWLYW O§JD K¸MG RFK NRUWD VWU¦FNQLQJ XWJ¸U HQ OLWHQ DYYLNHOVH VRP ¦U I¸UHQOLJ PHG
GHWDOMSODQHQV V\IWH %\JJORY NDQ G¦UPHG EHYLOMDV

8SSO\VQLQJDU
%\JJQDGVYHUNHW I§U LQWH WDV L EUXN L GH GHODU VRP RPIDWWDV DY VWDUWEHVNHGHW I¸UU¦Q
VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ KDU JHWW HWW VOXWEHVNHG
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQV EHVOXW RP VWDUWEHVNHG XSSK¸U DWW J¦OOD GHQ GDJ G§
EHVOXWHW RP E\JJORY XSSK¸U DWW J¦OOD
%\JJORYHW XSSK¸U DWW J¦OOD RP §WJ¦UGHQ LQWH KDU S§E¸UMDWV LQRP WY§ §U RFK DYVOXWDWV LQRP
IHP §U IU§Q GHQ GDJ VRP EHVOXWHW YLQQHU ODJD NUDIW %HVOXWHW YLQQHU ODJD NUDIW  YHFNRU
HIWHU SXEOLFHULQJVGDWXP L 3RVW RFK LQULNHV WLGQLQJDU VH ELIRJDG NRSLD S§ NXQJ¸UHOVH
XQGHU I¸UXWV¦WWQLQJ DWW EHVOXWHW LQWH ¸YHUNODJDV
'§ §WJ¦UGHQ ¦U S§E¸UMDG XWDQ DWW E\JJQDGVQ¦PQGHQ JHWW HWW VWDUEHVNHG NRPPHU HQ
VDQNWLRQVDYJLIW DWW EHVOXWDV RP L HWW VHSDUDW EHVOXW L HQOLJKHW PHG  NDS  i S SODQ
RFK E\JJI¸URUGQLQJHQ

%HVOXWVXQGHUODJ
.RQWUROOSODQ
6LWXDWLRQVSODQ
$QV¸NDQ
)DVDGULWQLQJ

%HVOXWVPRWWDJDre
XXXXX

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH
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(QOLJW GHOHJDWLRQ IU§Q E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
-RKQ +DJEHUJ
%\JJORYVKDQGO¦JJDUH

'HW K¦U GRNXPHQWHW ¦U GLJLWDOW VLJQHUDW
Ζ Y¦QVWHUNDQWHQ ȴQQV HQ GLJLWDO VLJQDWXU VRP HUV¦WWHU GHQ YDQOLJD XQGHUVNULIWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

4 (4)
DELEGATIONSBESLUTi ' 
'DWXP

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ



DŖŅ ġÁĢ ĲŪäŅėěÁúÁŅ
'X NDQ ¸YHUNODJD GHW K¦U EHVOXWHW VNULIWOLJW 'X DGUHVVHUDU GLWW ¸YHUNODJDQGH WLOO
/¦QVVW\UHOVHQ L 6¸GHUPDQODQGV O¦Q
PHQ VNLFNDU GHW WLOO
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ
  .DWULQHKROP
YHUNODJDQGHW VND KD NRPPLW LQ WLOO E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ LQRP WUH YHFNRU IU§Q GHQ
GDJ G§ GX ȴFN WD GHO DY EHVOXWHW
'HWWD VND DQJHV L ¸YHUNODJDQGHW
x 9LONHW EHVOXW VRP ¸YHUNODJDV H[ 'LDULHQXPPHU IDVWLJKHWVEHWHFNQLQJ
SDUDJUDIQXPPHU
x 9LONHQ ¦QGULQJ L EHVOXWHW VRP GX YLOO KD
x 9DUI¸U GX DQVHU DWW EHVOXWHW ¦U RULNWLJW
%LIRJD HYHQWXHOOD KDQGOLQJDU HOOHU DQQDW VRP GX DQVHU VW¸GHU GLQ XSSIDWWQLQJ
YHUNODJDQGHW VND XQGHUWHFNQDV RFK GHW VND ¦YHQ ȴQQDV NRQWDNWXSSJLIWHU WLOO GLJ VRP
¸YHUNODJDU
.RQWDNWD RVV YLG IU§JRU
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH
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9§U KDQGO¦JJDUH

+HQULN 3HUVVRQ
%\JJQDGVLQVSHNW¸U

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

8. %\JJVDQNWLRQVDYJLIW I¸U DWW WDJLW NRPSOHPHQWE\JJQDG L
EUXN XWDQ VOXWEHVNHG S§ IDVWLJKHWHQ XXXXX
)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW
 6¸NDQGH XXXXX S§I¸UV HQ E\JJVDQNWLRQVDYJLIW RP   NURQRU  6DQNWLRQVDYJLIWHQ
VND EHWDODV WLOO .DWULQHKROPV NRPPXQ LQRP WY§ P§QDGHU HIWHU GHW
DWW EHVOXWHW GHOJLYLWV GHQ DYJLIWVVN\OGLJH

0RWLYHULQJ
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ VND HQOLJW  NDS  i 3ODQ RFK E\JJODJHQ  3%/ WD XW
HQ E\JJVDQNWLRQVDYJLIW RP Q§JRQ EU\WHU PRW EHVW¦PPHOVHUQD L SODQ RFK E\JJODJHQ NDS
 (Q E\JJVDQNWLRQVDYJLIW VND WDV XW ¦YHQ RP ¸YHUWU¦GHOVHQ LQWH KDU VNHWW XSSV§WOLJHQ
HOOHU DY RDNWVDPKHW HQOLJW  NDS  i 3%/
8QGDQWDJ I¸U DWW WD XW E\JJVDQNWLRQVDYJLIW
%\JJVDQNWLRQVDYJLIW EHK¸YHU LQWH WDV XW HQOLJW  NDS  i 3%/ RP GHW ¦U RVN¦OLJW PHG
K¦QV\Q WLOO
x $WW GHQ DYJLIWVVN\OGLJH S§ JUXQG DY VMXNGRP LQWH KDU I¸UP§WW VM¦OY HOOHU JHQRP
Q§JRQ DQQDQ IXOOJ¸UD VLQ VN\OGLJKHW
x $WW ¸YHUWU¦GHOVHQ EHURWW S§ HQ RPVW¦QGLJKHW VRP GHQ DYJLIWVVN\OGLJH LQWH KDU
NXQQDW HOOHU ERUW I¸UXWVH HOOHU NXQQDW S§YHUND HOOHU
x
9DG GHQ DYJLIWVVN\OGLJH KDU JMRUW I¸U DWW XQGYLND DWW HQ ¸YHUWU¦GHOVH VNXOOH
LQWU¦D
Ζ DNWXHOOW ¦UHQGH LQIDOOHU LQWH Q§JRW DY GHVVD XQGDQWDJ
%\JJVDQNWLRQVDYJLIWHQV VWRUOHN
%\JJVDQNWLRQVDYJLIWHQV VWRUOHN UHJOHUDV L 3ODQ RFK E\JJI¸URUGQLQJHQ  
$YJLIWHQV VWRUOHN EHURU S§ YLONHQ EHVW¦PPHOVH VRP KDU EUXWLWV E\JJQDGHQV VWRUOHN VDPW
E\JJQDGVW\SHQ Ζ GHWWD IDOO J¦OOHU GHW HQ J¦VWVWXJD S§  P PHG HQ VDQNWLRQVDUHD S§
 P G§ PDQ DOOWLG H[NOXGHUDU  P %HVW¦PPHOVHQ VRP KDU EUXWLWV ¦U DWW KD WDJLW
E\JJQDGVYHUNHW L EUXN LQQDQ VOXWEHVNHG %\JJQDGVW\SHQ ¦U NRPSOHPHQWE\JJQDG G§ GHW
KDQGODU RP HQ J¦VWVWXJD
$YJLIWHQV VWRUOHN VND G¦UPHG EHU¦NQDV PHG 3ODQ RFK E\JJI¸URUGQLQJ   NDS
 i  S
.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH
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%\JJVDQNWLRQVDYJLIWHQ I¸U DWW WURWV I¸UEXGHW L  NDS  i SODQ RFK E\JJODJHQ  WD HQ
E\JJQDG L EUXN HIWHU Q\E\JJQDG LQQDQ E\JJQDGVQ¦PQGHQ KDU JHWW HWW VOXWEHVNHG ¦U
 I¸U HQ NRPSOHPHQWE\JJQDG HWW NRPSOHPHQWERVWDGVKXV HOOHU DQQDQ OLWHQ E\JJQDG 
SULVEDVEHORSS PHG HWW WLOO¦JJ DY  SULVEDVEHORSS SHU NYDGUDWPHWHU DY E\JJQDGHQV
VDQNWLRQVDUHD 6DQNWLRQVDUHDQ EHU¦NQDV WLOO WLOOE\JJQDGHQV VDPPDQODJGD EUXWWR RFKHOOHU
¸SSHQDUHD
%\JJVDQNWLRQVDYJLIWHQ XSSJ§U G¦UPHG WLOO   NURQRU

%DNJUXQG
)DVWLJKHWV¦JDUHQ DQV¸NWH GHQ  RP DWW E\JJD HQ Q\ J¦VWVWXJD
*¦VWVWXJDQ VND YDUD  P VWRU RFK P K¸J RFK SODFHUDV  PHWHU LIU§Q Q¦UPDVWH
JUDQQH VH %LODJD  %\JJORYHW EHYLOMDGHV DY E\JJORYVKDQGO¦JJDUH GHQ  RFK HWW
VWDUWEHVNHG EHYLOMDGHV GHQ  9LG VOXWVDPU§GHW  IUDPNRP GHW DWW
E\JJQDGHQV SRVLWLRQ RFK VWRUOHN KDGH ¦QGUDWV RFK HWW VOXWEHVNHG NXQGH LQWH VNULYDV
%\JJQDGHQ EOHY  P VW¸UUH RFK ȵ\WWDGHV FD P IU§Q VLQ SRVLWLRQ L GHW EHYLOMDGH
E\JJORYHW VH %LODJD 
)DVWLJKHWV¦JDUHQ ȴFN LQIRUPDWLRQ RP DWW V¸ND HWW Q\WW ORY HOOHU ¦QGUD VLWW ORY RP GHW YDU
P¸MOLJW 'HQ  K¸OOV HWW P¸WH I¸U DWW I¸UV¸ND NRPPD WLOO HWW DYVOXW PHG ¦UHQGHW
G§ IRUWIDUDQGH LQJHW Q\WW ORY V¸NWV
3§ P¸WHW IUDPNRP DWW IDVWLJKHWV¦JDUHQ WDJLW E\JJQDGHQ L EUXN XWDQ VOXWEHVNHG

%HUHGQLQJ
)DVWLJKHWV¦JDUHQ KDU WDJLW GHO DY EHVOXWHW  RFK KDU YDOW DWW LQWH NRPPHQWHUD
GHW

%HVOXWVXQGHUODJ
%LODJD   *XLGH I¸U EHU¦NQLQJ DY VDQNWLRQVDYJLIWHU  3%/ NXQVNDSVEDQNHQ  %RYHUNHWSGI
%LODJD   8UVSUXQJOLJ SODFHULQJ RFK VWRUOHN
%LODJD   ΖQP¦WQLQJVSURWRNROO

8SSO\VQLQJDU
'HW K¦U EHVOXWHW J§U DWW ¸YHUNODJD 6H ELIRJDG EHVY¦UVK¦QYLVQLQJ

%HVOXWVPRWWDJDUH
XXXXX
XXXXX
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

Byggsanktionsavgift
)DVWLJKHWVEHWHFNQLQJ



%LODJDQXPPHU



%\JJQDGVQlPQGHQVGLDULHQXPPHU



Ärendebeskrivning
bUHQGH



7DJLWLEUXNXWDQVOXWEHVNHG

9DGEHU|UnWJlUGHQ"



1\E\JJQDGHOOHUWLOOE\JJQDG

9LONHQW\SDYnWJlUGJlOOHUGLWW
lUHQGH"



1\E\JJQDG

9LONHQW\SDYE\JJQDGJlOOHUGLWW
lUHQGH"



.RPSOHPHQWE\JJQDG

$UHD





3ODQRFKE\JJI|URUGQLQJ  NDSS
%\JJVDQNWLRQVDYJLIWHQI|UDWWWURWVI|UEXGHWLNDSSODQRFKE\JJODJHQ  WDHQE\JJQDGL
EUXNHIWHUQ\E\JJQDGLQQDQE\JJQDGVQlPQGHQKDUJHWWHWWVOXWEHVNHGlU
I|UHQNRPSOHPHQWE\JJQDGHWWNRPSOHPHQWERVWDGVKXVHOOHUHQDQQDQOLWHQE\JJQDG
SULVEDVEHORSSPHGHWWWLOOlJJDYSULVEDVEHORSSSHUNYDGUDWPHWHUDYE\JJQDGHQVVDQNWLRQVDUHD

Beräkning
6DQNWLRQVDUHD





$NWXHOOWSULVEDVEHORSS SEE



NU 

%HUlNQLQJVJUXQGDQGHIRUPHO



 SEE   SEE VDQNWLRQVDUHD

%HUlNQLQJ



     

Beräknad sanktionsavgift

6 125 kr

1 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
'DWXP

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ

%<**

9§U KDQGO¦JJDUH

9HURQLFD +DO«Q
%\JJORYVKDQGO¦JJDUH

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

9. ĢŉĲėÁĢ ĩġ ÙűúúěĩŪ ùĲŅ ġĆěĔĲÙĩà͖ ĆĢĩġ ùÁŉőĆúĂäőäĢ
aZ'a ̘
)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW
 %HYLOMD E\JJORY
 *RGN¦QQD XXXXX VRP NRQWUROODQVYDULJ
 'HELWHUDV HQ DYJLIW S§   NURQRU HQOLJW NRPPXQHQV J¦OODQGH WD[D I¸U E\JJ RFK
PLOM¸Q¦PQGHQV YHUNVDPKHW HQOLJW SODQ RFK E\JJODJHQ  RFK VWUDQGVN\GG
HQOLJW PLOM¸EDONHQ )DNWXUD VNLFNDV VHSDUDW

0RWLYHULQJ
%\JJORY EHYLOMDV HQOLJW  NDS F  i HQOLJW SODQ RFK E\JJODJHQ 3%/
WJ¦UGHQ ¦U I¸UHQOLJ PHG GHWDOMSODQHQV V\IWH RFK WLOOJRGRVHU HWW DQJHO¦JHW JHPHQVDPW
EHKRY G§ GHW DYVHU DWW NRPPD WLOO Q\WWD DY GH VRP ERU L ȵHUERVWDGVKXVHQ
)DVWLJKHWHQ ¦U EHE\JJG PHG ȵHUD ȵHUERVWDGVKXV RFK PDUNHQ UXQW E\JJQDGHUQD ¦U
SULFNDGH V§ DQQDQ SODFHULQJ ¦U HM P¸MOLJ
+¦PWQLQJ DY DYIDOO PP EHK¸YHU QX LQWH VNH S§ LQQHUJ§UG YLONHW PHGI¸U HWW V¦NUDUH
RPJLYQLQJ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ EHG¸PHU DWW I¸UVODJHW ¦U Y¦O DQSDVVDW WLOO VWDGVELOGHQ
VDPW XWJ¸U HQ JRG KHOKHWVYHUNDQ HQOLJW  NDS  i 3%/ )¸UVODJHW DQVHV LQWH PHGI¸UD
Q§JRQ EHW\GDQGH RO¦JHQKHW I¸U JUDQQDU HQOLJW  NDS  i 3%/
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ DQVHU YLGDUH DWW I¸UVODJHW ¦U O¦PSOLJW I¸U VLWW ¦QGDP§O
KDU HQ JRG IRUP I¦UJ RFK PDWHULDOYHUNDQ RFK ¦U WLOOJ¦QJOLJW RFK DQY¦QGEDUW I¸U
SHUVRQHU PHG QHGVDWW U¸UHOVH RFK RULHQWHULQJVI¸UP§JD HQOLJW  NDS  i 3%/

6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW
$QV¸NDQ J¦OOHU Q\E\JJQDG DY PLOM¸ERG S§ FD P )¸U RPU§GHW J¦OOHU GHWDOMSODQ .
$ WJ¦UGHQ DYYLNHU IU§Q GHWDOMSODQHQ G§ E\JJQDGHQ SODFHUDV S§ SULFNPDUN PDUN
VRP LFNH I§U EHE\JJDV
)DVDGHUQD NO¦V L OLJJDQGH SDQHO VRP P§ODV L HQ URVDEHLJH NXO¸U 1&6 6<5 RFK
WDNHW EHO¦JJV PHG U¸GD EHWRQJSDQQRU
ΖQJD QHJDWLYD \WWUDQGHQ KDU LQNRPPLW IU§Q VDN¦JDUH

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

2 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
'DWXP

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ

%<**

8SSO\VQLQJDU
WJ¦UGHQ I§U LQWH S§E¸UMDV I¸UU¦Q VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ KDU O¦PQDW HWW
VWDUWEHVNHG
7HNQLVNW VDPU§G NU¦YV LQQDQ VWDUWEHVNHG NDQ JHV .RQWUROODQVYDULJ NRQWDNWDU
E\JJQDGVLQVSHNW¸U RP GDWXP I¸U WHNQLVNW VDPU§G
%\JJORYHW XSSK¸U DWW J¦OOD RP §WJ¦UGHQ LQWH KDU S§E¸UMDWV LQRP WY§ §U RFK DYVOXWDWV LQRP
IHP §U IU§Q GHQ GDJ VRP EHVOXWHW YLQQHU ODJD NUDIW %HVOXWHW YLQQHU ODJD NUDIW  YHFNRU
HIWHU SXEOLFHULQJVGDWXP L 3RVW RFK LQULNHV WLGQLQJDU VH ELIRJDG NRSLD S§ NXQJ¸UHOVH
XQGHU I¸UXWV¦WWQLQJ DWW EHVOXWHW LQWH ¸YHUNODJDV

%HVOXWVXQGHUODJ
%HVOXWVPRWWDJDUH
XXXXX

+\UHVERVW¦GHU L .DWULQHKROP $%
$NWHQ
XXXXX

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH



bUHQGH%<**
bUHQGHPHQLQJ

$QV|NDQRPE\JJORYI|U

+DQGOlJJDUH

'(0 )|UKDQWHULQJDY*()$

2EMHNW
6WDWXV

3nJnHQGH

6NHGH

5HJLVWUHUDWlUHQGH

'LDULHSODQ
.RPPHQWDU
.RPPHQWDU

(WMlQVW

$NWKRV
'HOHJDWLRQ

)DVWLJKHW


1c/(1
%/2067(59b*(1$
.$75,1(+2/0

%<**

6LGD



,QLWLHUDUH
)DNWXUDPRWWDJDUH
XXXXX
XXXXX
7HOHIRQXXXXX
(SRVWDGUHVVXXXXX

)DVWLJKHWVlJDUH
+\UHVERVWlGHUL.DWULQHKROP$%

*5$)/81'6%<**1$'6$%

FR*5$)/81'6%<**1$'6$%%2;(6.,/6781$

2PEXG
XXXXX

+<5(6%267b'(5,.$75,1(+2/0$%

Djulögatan 35,
641 30 Katrineholm
7HOHIRQXXXXX
(SRVWDGUHVVXXXXX

6|NDQGH
XXXXX
7HOHIRQXXXXX
(SRVWDGUHVVXXXXX

%<**

6LGD



$QV|NDQ
%HVNULYYDGGXYLOOJ|UD
%HVNULYQLQJ

1\E\JJQDWLRQDYPLOM|KXVI|UI|UElWWUDGDYIDOOVKDQWHULQJ

'DWXPI|UE\JJVWDUW
7LGSXQNWI|USODQHUDG
E\JJVWDUW



2PEXG
$GUHVV
(IWHUQDPQ
(SRVWDGUHVV
)|UHWDJ

+<5(6%267b'(5,.$75,1(+2/0$%

)|UQDPQ
2UW

.DWULQHKROP

3HUVRQ
2UJDQLVDWLRQVQXPPHU



3RVWQXPPHU



7HOHIRQQXPPHU

7\SDYE\JJQDG
$QQDQE\JJQDGDQOlJJQLQJ
%HVNULYQLQJ

0LOM|KXVDYIDOOVXWU\PPH

8WYlQGLJDPDWHULDORFKNXO|U
)DVDGEHNOlGQDG
7Ul

7DNEHOlJJQLQJ
%HWRQJSDQQD

%<**

6LGD


9$LQVWDOODWLRQHU
$YORSS
%HILQWOLJ

'DJYDWWHQ
,QJHQDQVOXWQLQJ

9DWWHQ
%HILQWOLJ

<WXSSJLIWHU
%HILQWOLJE\JJQDGVDUHD %<$



1\WLOONRPPDQGH
E\JJQDGVDUHD %<$



bUHQGHDYVHU
%\JJORYE\JJQDG
1\E\JJQDG

%<**

6LGD

200

A

1 495

N

1 210

4 200

4 600

Golvbrunn

BLOM

STER
VÄGE

N

10 600

B

200

6 625

*Mineritskivor
insida väggar/tak*

NY MILJÖBYGGNAD
11 00

4 100 5 000

200

GEN

11 000

14º

2 500
200

4 200

A

3 678

3 055

300

14º

NÅLEN 5

BANVA

SKALA 1:50

0

LLEN

TULP
ANVÄ

A

PLAN

37 15

5 560

200

0

200

C

MARKNIVÅ
SEKTION A - A

SEKTION A - A
SKALA 1:50

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:500

3 055

3 678

3 055
MARKNIVÅ

3 678

11 400

5 000

MARKNIVÅ
FASAD MOT VÄST

FASAD MOT SYD

5 000

BET

ANT

ÄNDRING AVSER

DATUM

Sign.

3 678

3 055

BYGGLOVHANDLING

NÅLEN 5
UPPDRAG NR

MARKNIVÅ

RITAD AV

HANDLÄGGARE

-

KE

ALF

DATUM

ANSVARIG

201211

ALF

MARKNIVÅ

NÅLEN 5

SKALA 1:50

FASAD MOT ÖST

KATRINEHOLM

FASAD MOT NORR

PLACERING AV MILJÖHUS

FASADER
SKALA 1:50

0
METER

1

2

5

SITUATIONSPLAN
SKALA A1

NUMMER

1:500, 1:50

A-40.0-001

BET

-

1 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
'DWXP

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ

%<**

9§U KDQGO¦JJDUH

9HURQLFD +DO«Q
%\JJORYVKDQGO¦JJDUH

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

10. %\JJORYVDQV¸NDQ J¦OODQGH Q\E\JJQDG DY FDUSRUW
S§ IDVWLJKHWHQ /LQGHQ 
)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW
 $YVO§ DQV¸NDQ RP E\JJORY
 7D XW HQ DYJLIW S§  NU HQOLJW NRPPXQHQV J¦OODQGH WD[D I¸U E\JJ RFK
PLOM¸Q¦PQGHQV YHUNVDPKHW HQOLJW SODQ RFK E\JJODJHQ  RFK VWUDQGVN\GG
HQOLJW PLOM¸EDONHQ )DNWXUD VNLFNDV VHSDUDW

0RWLYHULQJ )¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ
3ODQHQV EHVW¦PPHOVH I¸U DQJLYHQ IDVWLJKHW ¦U ERVWDGV¦QGDP§O 'HW ȴQQV EHYLOMDGH ORY
VHGDQ WLGLJDUH S§ ¦QGUDGH DQY¦QGQLQJDU +XYXGE\JJQDGHQ EHVW§U LGDJ DY NRQWRU
$OO PDUN I¸UXWRP EHȴQWOLJD E\JJQDGHU ¦U EHODJG PHG SULFNPDUN L J¦OODQGH SODQ
ΖQJD VW¸UUH E\JJQDGHU ȴQQV SODFHUDG S§ SULFNPDUN L RPU§GHW VHGDQ WLGLJDUH
%\JJORYVHQKHWHQ EHG¸PHU DWW SODFHULQJHQ LQWH NDQ DQVHV YDUD HQ OLWHQ DYYLNHOVH G§
E\JJQDGHQ KHOW SODFHUDV S§ PDUN VRP LQWH I§U EHE\JJDV 6WRUOHN S§ FDUSRUWHQ P
NDQ LQWH KHOOHU LQJ§ L EHJUHSSHW PLQGUH RPIDWWQLQJ OLNW HQ PLOM¸ERG HOOHU HWW F\NHOI¸UU§G
'HW ȴQQV LQWH KHOOHU Q§JRW DQJHO¦JHW JHPHQVDPW EHKRY HOOHU DOOP¦QW LQWUHVVH
%\JJORY NDQ LQWH EHYLOMDV HQOLJW  NDS E F i SODQ RFK E\JJODJHQ

6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW
$QV¸NDQ J¦OOHU Q\E\JJQDG DY FDUSRUW S§ P )¸U IDVWLJKHWHQ J¦OOHU VWDGVSODQ 
.$ )¸UHVODJHQ §WJ¦UG DYYLNHU IU§Q SODQHQ G§ GHQ I¸UHVODJQD SODFHULQJ DY E\JJQDGHQ
KHOW NRPPHU DWW VNH S§ SULFNPDUN PDUN VRP LFNH I§U EHE\JJDV VDPW SODFHULQJ Q¦UPDUH
¦Q  PHWHU PRW WRPWJU¦QV

UHQGHEHVNULYQLQJ RFK EHUHGQLQJ
%HU¸UGD VDN¦JDUH KDU JHWWV P¸MOLJKHW DWW \WWUD VLJ ΖQJD QHJDWLYD \WWUDQGHQ KDU LQNRPPLW
)¸UVODJ WLOO EHVOXW KDU VNLFNDWV WLOO V¸NDQGH  6¸NDQGH KDU EHVYDUDW 6H ELIRJDG
EHVOXWVKDQGOLQJ
.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

2 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
'DWXP

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ

%<**

%HVOXWVXQGHUODJ
$QP¦ODQ
)DVDGULWQLQJ 
1\E\JJQDGVNDUWD
7HNQLVN EHVNULYQLQJ

8SSO\VQLQJDU
'HW K¦U EHVOXWHW J§U DWW ¸YHUNODJD 6H ELIRJDG EHVY¦UVK¦QYLVQLQJ

%HVOXWVPRWWDJDUH
XXXXX

2OLYJ§UGHQ )DVWLJKHWV $%
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH



bUHQGH%<**
bUHQGHPHQLQJ

$QPlODQRP

+DQGOlJJDUH

'(0 )|UKDQWHULQJDY*()$

2EMHNW
6WDWXV

3nJnHQGH

6NHGH

5HJLVWUHUDWlUHQGH

'LDULHSODQ
.RPPHQWDU
.RPPHQWDU

(WMlQVW

$NWKRV
'HOHJDWLRQ

)DVWLJKHW


/,1'(1
7,1*6+86*$7$1
.$75,1(+2/0

%<**

6LGD



,QLWLHUDUH
)DNWXUDPRWWDJDUH

)DVWLJKHWVlJDUH
2OLYJnUGHQ)DVWLJKHWV$%
7,1*6+86*$7$1.$75,1(+2/0

2PEXG
2OLYJnGHQIDVWLJKHWV$%
7LQJVKXVJDWDQ.DWULQHKROP
7HOHIRQ (SRVWDGUHVV

6|NDQGH

7HOHIRQ
(SRVWDGUHVV

%<**

6LGD



$QPlODQ
$QPlODQDYVHU
1\E\JJQDG
%UXWWRDUHD %7$



%\JJQDGVDUHD %<$



%HVNULYYDGGXYLOOJ|UD
%HVNULYQLQJ

%\JJDHQFDUSRUW

'DWXPI|UE\JJVWDUW
7LGSXQNWI|USODQHUDG
E\JJVWDUW



2PEXG
$GUHVV

7LQJVKXVJDWDQ

(IWHUQDPQ
(SRVWDGUHVV
)|UHWDJ

2OLYJnGHQIDVWLJKHWV$%

)|UQDPQ
2UW

.DWULQHKROP

3HUVRQ
2UJDQLVDWLRQVQXPPHU



3RVWQXPPHU



7HOHIRQQXPPHU

7\SDYE\JJQDG
&DUSRUW

%<**

6LGD

1.5°

2550

5550

5550

5550

5550

2770

FASAD VÄSTER

FASAD SÖDER

2200

450

2500

2150
5100

2550

SEKTION SKALA 1:50
5550

5550

5550

5550

FASAD NORR

2770

FASAD ÖSTER

5100

25400

PLANRITNING SKALA 1:100

TINGSH
USGATA
N

25400

BESKRIVNING,CARPORT
FASAD: MÅLAD LIMTRÄSTOMME
NCA S9000-N
TAK: SEDUM

1700
5100

Carport

BYGGLOVSRITNING
NEJLIKAN 20

DATUM

2020-11-08
ADRESS:

TINGHUSGATAN 6

N

FASTIGHET:
V

LINDEN 20-21

Ö

S

BESTÄLLARE:

OLIVGÅDEN FASTIGHETS AB
SITUATIONSPLAN SKALA 1:400

ANSV.

RITAD AV

GC

GC

CARPORT
FASADER, PLANRITNING,
SEKTION, SITUATIONSPLAN

SKALA:

PAPPERS STORLEK

-

A2

Teknisk Beskrivning.
Carport Linden 20
Hur det ser ut idag
Större delen av ytan är asfalterad med uppmärkta parkeringsplatser. Dessa upptas av arbetsbilar
samt personal till Hyreshuset Katrineholm vilket använder byggnaden som huvudkontor till sin
verksamhet

Behovet.
Förutom det självklara behovet av att skydda bilar från väder och vind så växer det 5 stora lindar på
innergården vilka under perioder släpper sav vilket lägger sig som en klibbig yta på bilar som står
parkerade där under och förstör den billacken.

Konstruktion
Stommen: Limträbalkar samt prefabricerade böjda träkonsoler.
Taket: Gummiduk med sedumyta samt plåtdetaljer.
Grund: Betongplintar.

E

ENKEL NYBYGGNADSKARTA

44,83

G

11

8B

B

G

KATRINEHOLMS KOMMUN
24B

G

8A

q

6542560

45,06

G

G

G

E

B

45,72

E

45,15

E

E

E

44,89

45,1

B

Linden 20 & 21
Tingshusgatan 6

Tätort

Katrineholm

Areal

1712 & 34 m2

Fastigheten bildad eller registrerad

G
G

44,87

24C

E

14
E

9

9

Fastighet
Gatuadress

1931-10-24

Kartbeteckningar, primärkarta
Traktgräns
Fastighetsgräns
Bostad, husliv/ takliv

45,67

E

45,82
Komplementbyggnad, husliv/ takliv

gatan

E

E

E

E

E

45,55

45,03

E

44,96

E
E

G

G

E

G
E

E

Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknande/ takliv

44,9

45,14

45,66

G

E

E

44,92

44,87

45,36
E

G
E

44,93

G

E

45,67

E

45,65

45,68
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Beteckningsstandard

Mätklass

SWEREF 99 16 30 / RH 2000

HMK-Ka.D

HMK-Geodatakvalitet 2017

133320

133280

133240

Kartan upprättad
2020-12-18

Metria AB
Katrineholm/EB

Yttrande ang bygglov för carport linden 20-21.
Fastigheten fungerar idag som kontor till Hyreshuset Katrineholms Verksamhet.
I dagsläget arbetar ca 20 personer i och ifrån fastigheten.
Detta kräver att det finns parkeringsplatser för servicebilar och tjänstebilar.
Vilket det idag finns plats för.
Vi har 5 stycken träd (Lindar) som står längst den norra delen av tomten.
Lindar utsöndrar sav under en del av året vilket förstör bilarna som står under lindarna.
Parkeringsplatserna blir därför obrukbara under den perioden. Våra alternativ är således att bygga
ett tak över bilarna alternativt ta ner träden. Vi vill helst investera i en carport eftersom vi ser behov
av att bevara växtligheten i detta centrala läge.
Ang kontruktion och utsende:
Carporten som vi vill bygga är byggd på plintar vilket innebär att det inte blir någon större åverkan på
marken så som en gjuten platta på mark skulle ha gjort. Byggnaden går alltså relativt enkelt att
plocka ner utan att lämna några större spår efter sig
Byggnaden saknar väggar vilket inte kommer skymma sikten nämnvärt.
//
Med vänlig hälsning,
XXXXX
Marknad
Vxl: 0150-780 25

Hyreshuset
Tingshusgatan 6
641 45 Katrineholm

Vi skapar boende som gör skillnad
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%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW .DWULQHKROPV )DVWLJKHWV $% RUJDQLVDWLRQVQXPPHU
 VND EHWDOD b NURQRU L PLOM¸VDQNWLRQVDYJLIW JHQRP DWW LQWH XQGHUU¦WWDW
WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ LQI¸U LQVWDOODWLRQ DY VH[ DJJUHJDW VRP LQQHK§OOHU N¸OGPHGLD S§
IDVWLJKHWHQ 3ORJHQ 

0RWLYHULQJ

Ζ  NDS  i PLOM¸EDONHQ  VW§U EODQG DQQDW DWW UHJHULQJHQ I§U PHGGHOD
I¸UHVNULIWHU RP DWW HQ V¦UVNLOG DYJLIW PLOM¸VDQNWLRQVDYJLIW VND EHWDODV DY GHQ VRP
§VLGRV¦WWHU EHVW¦PPHOVHU L PLOM¸EDONHQ HOOHU EHVW¦PPHOVHU L (*I¸URUGQLQJDU LQRP
EDONHQV WLOO¦PSQLQJVRPU§GH
Ζ  NDS  i VW§U DWW WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ EHVOXWDU RP PLOM¸VDQNWLRQVDYJLIW VDPW DWW LQQDQ
WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ EHVOXWDU RP DYJLIW VNDOO GHQ VRP DQVSU§NHW ULNWDV PRW JHV WLOOI¦OOH DWW
\WWUD VLJ
(QOLJW  NDS  i I¸URUGQLQJHQ  RP PLOM¸VDQNWLRQVDYJLIWHU VND HQ
PLOM¸VDQNWLRQVDYJLIW EHWDODV PHG   NURQRU I¸U HQ ¸YHUWU¦GHOVH DY  i I¸URUGQLQJHQ
 RP ȵXRUHUDGH Y¦[WKXVJDVHU JHQRP DWW LQWH KD XQGHUU¦WWDW
WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ LQI¸U LQVWDOODWLRQ HOOHU NRQYHUWHULQJ DY XWUXVWQLQJ VRP LQQHK§OOHU 
WRQ &2H HOOHU PHU
'HW NDQ NRQVWDWHUDV DWW .DWULQHKROPV )DVWLJKHWV $% KDU EUXWLW PRW RYDQ Q¦PQGD NUDY RP
XQGHUU¦WWD WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ LQQDQ LQVWDOODWLRQHQ %\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ ¦U G¦UI¸U
VN\OGLJ DWW EHVOXWD RP PLOM¸VDQNWLRQVDYJLIW '§ GHW ¦U VH[ DJJUHJDW VRP LQVWDOOHUDWV VND
G¦UI¸U YHUNVDPKHWVXW¸YDUHQ EHWDOD WRWDOW   NURQRU YLONHW ¦U   NURQRULQVWDOOHUDW
DJJUHJDW
%HVOXW RP PLOM¸VDQNWLRQVDYJLIW EHK¸YHU GRFN HM EHVOXWDV RP DYJLIWHQ YRUH RVN¦OLJ HQOLJW
PLOM¸EDONHQV  NDS  i Ζ GHWWD ¦UHQGH KDU GHW LQWH IUDPNRPPLW Q§JRQ V§GDQ
RPVW¦QGLJKHW

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH
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)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW
 $QWD WLOOV\QVSODQHQ RFK SULRULWHWVRUGQLQJHQ I¸U I¸URUHQDGH RPU§GHQ

6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW

'HQQD WLOOV\QVSODQ ¦U L VWRUD GHODU OLND VRP GHQ VRP DQWRJV  (WW Q\WW WLOO¦JJ I¸U
GHQQD SODQ ¦U GRFN HQ SULRULWHWVRUGQLQJ S§ REMHNWHQ I¸U DWW IUDPWLGD KDQGO¦JJDUH HQNHOW
VND NXQQD VWDUWD RFK EHGULYD WLOOV\Q HQOLJW (%+VW¸GHW

%DNJUXQG

7LGVSODQHQ I¸U I¸UUD WLOOV\QVSODQHQ KDU J§WW XW RFK HQ Q\ WLOOV\QVSODQ EHK¸YHU WDV IUDP
0§OHQ L I¸UUD WLOOV\QVSODQHQ XSSQ§GGHV LQWH

%HVOXWVXQGHUODJ
7LOOV\QVSODQ )0$ SGI

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

Tillsynsplan förorenad
mark
I Sverige finns ca 80 000 identifierande områden som är,
eller misstänks vara, förorenade med miljögifter. Ca 260 av
dessa finns i Katrineholms kommun. Dessa områden
omfattas av miljöbalkens krav på undersökning och i vissa
fall sanering.
Bakgrund

Förorenade områden är ett område där mark, byggnader, vatten eller
sediment innehåller så mycket föroreningar att halterna av dess
föroreningar påtagligt överskrider den lokala eller regionala
bakgrundshalten.
Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom utsläpp,
spill och olyckor vid tidigare industriell verksamhet, men även idag kan
nya områden tillkomma. Deponier och utfyllande kan också vara
betydande föroreningskällor.
Många förorenade områden bidrar redan idag med betydande utsläpp
av ämnen med oacceptabla miljöeffekter som följd. De utgör i många fall
ett hot mot miljö och människors hälsa. Miljöbalkens bestämmelser om
förorenade områden gäller alla slags områden, byggnader och
anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Ökade nederbördsmängder, högre vattenstånd och ökad avrinning kan
innebära att läckage från förorenade områden i anslutning till sjöar och
vattendrag kan komma att öka. Detta kan få särskilt allvarliga
konsekvenser i de fall som vattnet även används som dricksvattentäkt.

Miljömål
Målet inom miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska kunna
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För detta
finns det framtaget 16 nationella miljömål.
Ett av dessa är giftfri miljö. ”förekomsten av ämnen i miljön som har
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna”.

Ramdirektivet för vatten
Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras. Det
är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett
långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.
Lokala mål
Något lokalt mål för förorenade områden finns inte framtaget. En rimlig
utgångspunkt är dock att följa det nationella målet.
Våren 2014 antogs lokala övergripande miljömål varav två berör vatten.
Tillförsel av näringsämnen och föreningar till sjöar, vattendrag och
grundvatten ska minimeras.
Vattnet i vår kommun är en viktig tillgång som ska skyddas, då det även
är vårt viktigaste livsmedel.

Arbetet med förorenade områden
Naturvårdsverket har branschklassat (BK) verksamheter som kan ge
upphov till föroreningar, BK 1–4. Områden med branschklass 3 och 4,
har identifierats och i de flesta fall är inga vidare undersökningar
aktuella.
På områden med branschklass 1 och 2, som oftast är platser där det
förekommit verksamheter som man av erfarenhet vet kan orsaka
allvarliga markföroreningar, görs en mer platsspecifik inventering och
riskklassning (enligt MIFO, metodik för inventering av förorenade
områden). Riskklassning 1 och 2 innebär mycket stor respektive stor risk
och riskklass 3 och 4 innebär måttlig respektive liten risk.
Områden med hög riskklass (1 och 2) bör undersökas mer noggrant
genom markundersökningar och provtagningar (enligt MIFO fas 2).
Platser där riskerna bedöms som måttliga (klass 3 och 4) prioriteras
normalt inte för vidare undersökning eller åtgärder.
Områden som i MIFO2 klassas om 1 eller 2, behöver vid behov saneras.
Planerad ändrad markanvändning eller markarbeten kan dock innebära
att det blir aktuellt med undersökningar och åtgärder. Allteftersom ny
kunskap kommer fram kan en riskklassning komma att ändras.
Ansvar
Huvudprincipen är att den som förorenat ska betala sanering. Ansvaret
gäller för åtgärder som utförts eller verksamheter som bedrivits efter
den 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller
bekosta en efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en som
förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och vid förvärvet känt till
föroreningarna eller borde upptäckt dem, efterbehandlingsansvarig. Om
ingen ansvarig kan ställas till svars blir föroreningen aktuell för statligt
bidrag.
Ansvaret för verksamheterna är långtgående och kan till exempel följa
med ett organisationsnummer som köps upp och går in i ett annat
företag. För att utreda om det finns en ansvarig som kan ställas till svars
för föroreningarna görs en ansvarsutredning, antingen av
tillsynsmyndigheten själva, eller bekostat via en konsult.

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning
ska utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder som på grund av
föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada
eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Om flera
verksamhetsutövare är ansvariga ska de svara solidariskt för
kostnaderna.
De som brukar eller äger en fastighet och upptäcker en förorening som
kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljö är
skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten, det vill säga
kommunal nämnd eller länsstyrelsen

Tillsynsmyndighetens ansvar
Kommunen ansvarar för att utreda och vid behov ställa krav på
saneringsåtgärder för de flesta objekten. Övriga objekt har länsstyrelsen
tillsynsansvar för.
Kommunen och länsstyrelsen har möjlighet att ställa krav på den som
ansvarar för de förorenade områdena att både undersöka och sanera
mark, vatten, grundvatten och sediment. Undersökningar och saneringar
är ofta förknippade med stora kostnader för de verksamheter som ställs
till svars.

Lagstöd
x

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
§28, det är anmälningspliktigt att vita en avhjälpande åtgärd med
anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde,
grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 10 kap miljöbalken,
om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av
föroreningarna och denna risk inte bedöms om ringa. (…)

x

Miljöbalken (1998:808) kap. 26 §22, den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för
människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att utföra
sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som
behövs för tillsynen.

x

Miljöbalken (1998:808) kap. 2 De allmänna hänsynsreglerna (ansvaret
för föroreningen hanteras särskilt i §8; alla som bedriver eller har bedrivit
en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet
för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att
denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap.).

x

Miljöbalken (1998:808) kap 10. verksamheter som orsakar miljöskador.
Är det kapitel som styr kraven när en förorening är konstaterad och
åtgärder behöver vidtas.

Tillsynsplan
Tillsynsplanen innehåller de objekt som i början av 2021 var riskklassade
i EBH-stödet. Fler objekt som är potentiellt kraftigt förorenade har ingen
riskklassning, Till exempel de gamla deponierna. De behöver riskklassas
och läggas in i tillsynsplanen, objekt med branschklass 3 och 4 ingår inte
i dagsläget i prioriteringsordningen

Prioritering övrigt
x

Riskklassa de objekt som saknar riskklassning och lägga in i
tillsynsplanen

x

Inventera vilka av handelsträdgårdarna som är privatbostäder och
flytta dem till grupp 2.

Tidsplan
2021
x

Huvudstudie samt ev. Åtgärd Aspnäsets såg

x

Ansvarsutredning johanssons handelsträdgård

x

Påbörja förstudie för centralföreningarna

x

Ta ställning till om tidig undersökning av inomhusmiljön av Vedeby
kvarn krävs.

2022
x

Ansvarsutredning Katrineholms kemiska tvätt

x

Ansvarsutredning övriga

x

Ta beslut om vilka handelsträdgårdar som ska prioriteras upp (vilka
som är privatbostäder)

x

Fortsätta driva påbörjade objekt

2023
x

Förstudie Katrineholms kemiska

x

Ansvarsutredning handelsträdgårdar

x

Fortsätta driva påbörjade objekt

Bilaga
Hur har objekten prioriterats?
Prioriteringen på de objekt som har riskklassats har gjorts enligt nedan
1a prioritet
1. Högst riskklass (1 före 2)
2. Ansvarig finns (vid en konkurs kan ingen ställas till svars om inget
gällande föreläggande finns)
2a prioritet
1. Hög riskklass (1 före 2)
2. Ansvarig oklart (ansvarsutredning krävs) eller ingen ansvarig finns
(=bidragsobjekt)
3a prioritet
1. Lägre riskklass
2. Ansvarig finns utpekat
4e prioritet
1. Låg riskklass

Prioriteringar inom ”grupperna”
Prioritering kommer att behöva göras inom grupperna. Vid bedömning av
risken för spridning av förorening samt risken för exponering kan man utgå
från dessa punkter.
x

Toxicitet hos misstänka föroreningstyper

x

Närhet till vatten (jämför kemisk status vattendrag)

x

Risk för exponering människa (centrala fastigheter större risk än utanför
centrum, undantaget handelsträdgårdarna som ofta blir privata bostäder
med egen vattenförsörjning)

x

Risk för ras/skred som gör att föroreningsspridningen skulle kunna vara
oåterkallelig (klimatförändringar)
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)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW
 )¸UEMXGD IDVWLJKHWV¦JDUH XXXXX DWW HIWHU
GHQ  VO¦SSD XW VSLOOYDWWHQ IU§Q EHȴQWOLJ DYORSSVDQRUGQLQJ YLG ERVWDGVKXV
PHG EHV¸NVDGUHVV XXXXX
 )¸UHQD I¸UEXGHW PHG YLWH RP   NURQRU YDUGHUD I¸U ¦JDUQD WLOO XXXXX
 %HVOXWHW VND V¦QGDV WLOO LQVNULYQLQJVP\QGLJKHWHQ I¸U DQWHFNQLQJ L IDVWLJKHWVUHJLVWUHWV
LQVNULYQLQJVGHO

0RWLYHULQJ
(QOLJW PLOM¸EDONHQ  NDS  i I¸UHVNULYV DWW DYORSSVYDWWHQ VND DYOHGDV RFK UHQDV HOOHU WDV
KDQG RP S§ Q§JRW DQQDW V¦WW V§ DWW RO¦JHQKHW I¸U P¦QQLVNRUV K¦OVD HOOHU PLOM¸Q LQWH
XSSNRPPHU )¸U GHWWD ¦QGDP§O VND O¦PSOLJD DYORSSVDQRUGQLQJDU HOOHU DQGUD LQU¦WWQLQJDU
XWI¸UDV

$YORSSVDQRUGQLQJHQ YLG XXXXX IDVWLJKHWHQ EHVW§U DY HQ VODPDYVNLOMDUH L EHWRQJ VDPW HQ
I¸UGHOQLQJVEUXQQ 6ODPDYVNLOMDUHQ ¦U YLWWUDG RFK LQQHK¸OO YLG LQVSHNWLRQVWLOOI¦OOHW VODP L
VLVWD NDPPDUHQ (IWHUI¸OMDQGH UHQLQJVVWHJ VDNQDV
$YORSSVDQRUGQLQJHQ VDNQDU WLOOVW§QG RFK Q§U LQWH XSS WLOO GH NUDY VRP LGDJ VW¦OOV S§
UHQLQJ DY KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ $YORSSVDQRUGQLQJHQ P¸MOLJJ¸U LQWH KHOOHU §WHUI¸ULQJ DY
Q¦ULQJV¦PQHQ L Q§JRQ VW¸UUH JUDG
(QOLJW O¦QVVW\UHOVHUQDV *Ζ6VW¸G I¸U SODQHULQJ RFK WLOOV\Q DY VP§ DYORSS ¦U RPU§GHW OLWH
N¦QVOLJW I¸U EHODVWQLQJ DY IRVIRU (QOLJW LQVSHNWLRQVUDSSRUWHQ OLJJHU I¸UGHOQLQJVEUXQQHQ
FD  PHWHU IU§Q HWW YDWWHQGUDJ EO§PDUNHUDW S§ NDUWD  V§ XWVO¦SS VNHU WUROLJWYLV
Q§JRQVWDQV G¦UHPHOODQ 9DWWHQGUDJHW KDU VM¸Q )ORGHQ RFK VHQDUH .\UNVM¸Q VRP
UHFLSLHQW (QOLJW 9DWWHQLQIRUPDWLRQVV\VWHP 6YHULJH KDU )ORGHQ RWLOOIUHGVVW¦OODQGH
HNRORJLVN VWDWXV PHG DYVHHQGH S§ Q¦ULQJV¦PQHQ RFK HQVNLOGD DYORSS EHG¸PV KD
EHW\GDQGH S§YHUNDQ %HG¸PQLQJHQ I¸U .\UNVM¸Q ¦U P§WWOLJ HNRORJLVN VWDWXV RFK HQVNLOGD
DYORSS EHG¸PV KD EHW\GDQGH S§YHUNDQ
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$YORSSVDQRUGQLQJHQ EHG¸PV RPIDWWDV DY K¸J VN\GGVQLY§ PHG DYVHHQGH S§ IRVIRU HQOLJW
+DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G  RP VP§ DYORSSVDQRUGQLQJDU I¸U
KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ Ζ ¸YULJW EHG¸PV QRUPDO VN\GGVQLY§ U§GD
)DVWLJKHWV¦JDUHQ WLOO IDVWLJKHWHQ KDU LQWH VNLFNDW LQ Q§JRQ DQV¸NDQ RP LQU¦WWDQGH DY
DYORSSVDQRUGQLQJ RFK G¦UI¸U LQWH UHGRYLVDW JRGWDJEDU O¸VQLQJ DY UHQLQJVNUDYHQ I¸U
DYORSSVYDWWQHW
0LOM¸EDONHQ DQJHU L  NDS  i DWW GHQ VRP DYVHU DWW EHGULYD HQ YHUNVDPKHW HOOHU YLGWD HQ
§WJ¦UG VND LDNWWD GH VN\GGV§WJ¦UGHU VRP EHK¸YV I¸U DWW PRWYHUND VNDGRU HOOHU
RO¦JHQKHWHU I¸U P¦QQLVNRUV K¦OVD RFK PLOM¸Q
(QOLJW  i I¸URUGQLQJHQ RP PLOM¸IDUOLJ YHUNVDPKHW RFK PLOM¸VN\GG  I¸UHVNULYV
DWW GHW ¦U I¸UEMXGHW DWW L HWW YDWWHQRPU§GH VO¦SSD XW DYORSSVYDWWHQ IU§Q YDWWHQWRDOHWW HOOHU
W¦WEHE\JJHOVH RP DYORSSVYDWWQHW LQWH KDU JHQRPJ§WW O¦QJUH J§HQGH UHQLQJ ¦Q
VODPDYVNLOMQLQJ
0LOM¸EDONHQV LQOHGDQGH SRUWDOSDUDJUDI  NDS  i XWJ¸U YLGDUH HQ XWJ§QJVSXQNW I¸U DUEHWHW
PHG DWW I¸UE¦WWUD EULVWI¦OOLJD DYORSS
0LOM¸EDONHQ VNDOO WLOO¦PSDV V§ DWW
 P¦QQLVNRUV K¦OVD RFK PLOM¸Q VN\GGDV PRW VNDGRU RFK RO¦JHQKHWHU RDYVHWW RP GHVVD
RUVDNDV DY I¸URUHQLQJDU HOOHU DQQDQ S§YHUNDQ
 GHQ ELRORJLVND P§QJIDOGHQ EHYDUDV
 §WHUDQY¦QGQLQJ RFK §WHUYLQQLQJ OLNVRP DQQDQ KXVK§OOQLQJ PHG PDWHULDO U§YDURU RFK
HQHUJL IU¦PMDV V§ DWW HWW NUHWVORSS XSSQ§V
0HG K¦QYLVQLQJ WLOO RYDQVW§HQGH NRQVWDWHUDU E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ DWW IRUWVDWW XWVO¦SS
DY VSLOOYDWWHQ IU§Q EHȴQWOLJ DYORSSVDQRUGQLQJ VRP HM XSSQ§U GDJHQV NUDY S§ UHQLQJ DY
KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ RFK HM P¸MOLJJ¸U §WHUI¸ULQJ DY Q¦ULQJV¦PQHQ P§VWH XSSK¸UD RFK DWW
DYORSSVDQRUGQLQJHQ EHK¸YHU E\WDV XW HOOHU ¦QGUDV V§ DWW GHQ XSSI\OOHU PLOM¸EDONHQV NUDY
S§ UHQLQJ
+DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G  RP VP§ DYORSSVDQRUGQLQJDU I¸U
KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ ¦U Y¦JOHGDQGH I¸U XWI¸UDQGHW
(QOLJW  NDS  i I§U HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW L GHW HQVNLOGD IDOOHW EHVOXWD RP GH
I¸UHO¦JJDQGHQ RFK I¸UEXG VRP EHK¸YV I¸U DWW GHQQD EDON VDPW I¸UHVNULIWHU GRPDU RFK
DQGUD EHVOXW VRP KDU PHGGHODWV PHG VW¸G DY EDONHQ VND I¸OMDV (QOLJW  NDS  i I§U
EHVOXW RP I¸UHO¦JJDQGHQ HOOHU I¸UEXG I¸UHQDV PHG YLWH
(QOLJW  NDS  i 0% I§U HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW V¦QGD I¸UHO¦JJDQGH RFK I¸UEXG VRP
ULNWDWV WLOO ¦JDUH DY HQ IDVWLJKHW WLOO LQVNULYQLQJVP\QGLJKHWHQ I¸U DQWHFNQLQJ L
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IDVWLJKHWVUHJLVWUHWV LQVNULYQLQJVGHO +DU DQWHFNQLQJ JMRUWV J¦OOHU I¸UHO¦JJDQGHW HOOHU
I¸UEXGHW PRW Q\ ¦JDUH DY HJHQGRPHQ

6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW
$YORSSVDQRUGQLQJHQ S§ IDVWLJKHWHQ VDNQDU WLOOVW§QG RFK Q§U LQWH XSS WLOO GH NUDY VRP
LGDJ VW¦OOV S§ UHQLQJ DY VSLOOYDWWHQ )DVWLJKHWV¦JDUQD KDU HUEMXGLWV P¸MOLJKHW DWW \WWUD VLJ L
¦UHQGHW L VDPEDQG PHG NRPPXQLFHULQJHQ ΖQJD V\QSXQNWHU KDU LQNRPPLW L ¦UHQGHW

%DNJUXQG
$Y VNULYHOVH GDWHUDG  IUDPJ§U DWW VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ L
.DWULQHKROP SODQHUDGH DWW XWI¸UD HWW WLOOV\QVEHV¸N S§ IDVWLJKHWHQ I¸U DWW NRQWUROOHUD DWW
DYORSSVDQRUGQLQJHQ XSSI\OOHU GH NUDY VRP VW¦OOV DY J¦OODQGH ODJVWLIWQLQJ PLOM¸EDONHQ RFK
+DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G 
'HQ  NRQWDNWDV VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ DY HQD IDVWLJKHWV¦JDUHQ VRP
LQWH YHW YLONHQ W\S DY DYORSS VRP ȴQQV S§ IDVWLJKHWHQ )DVWLJKHWV¦JDUHQ LQIRUPHUDV RP
DWW LQJHW WLOOVW§QG ȴQQV L DUNLYHW RFK DWW GHWWD L V§ IDOO P§VWH V¸NDV L HIWHUKDQG DOWHUQDWLYW
V¸ND I¸U HWW Q\WW DYORSS RP GHW EHȴQWOLJD EHK¸YHU XSSGDWHUDV (Q ¸YHUHQVNRPPHOVH VNHU
DWW DYERND WLOOV\QVEHV¸NHW RFK DWW K¸UDV §WHU RP Q§JRQ SDUW KLWWDU HWW WLOOVW§QG VRP NDQ
S§YHUND ¦UHQGHW
Ζ RFK PHG DWW WLOOV\QVEHV¸N DYERNDV §WDU PDQ VLJ DWW LQNRPPD PHG HQ DQV¸NDQ RP
LQU¦WWDQGH DY HQVNLOG DYORSSVDQRUGQLQJ LQRP HQ YLVV WLG YLONHW IUDPJ§U DY GHQ
XUVSUXQJOLJD VNULYHOVHQ IU§Q  '§ LQJHQ DQV¸NDQ LQNRP WLOO DQJLYHW GDWXP
JHQRPI¸UGHV HWW WLOOV\QVEHV¸N S§ IDVWLJKHWHQ
%HV¸N S§ SODWV JMRUGHV GHQ  RFK UHVXOWHUDGH L HQ LQVSHNWLRQVUDSSRUW GDWHUDG
 Ζ LQVSHNWLRQVUDSSRUWHQ IUDPJ§U DWW DYORSSVDQRUGQLQJHQ S§ IDVWLJKHWHQ
EHVW§U DY HQ VODPDYVNLOMDUH L EHWRQJ VDPW HQ I¸UGHOQLQJVEUXQQ 6ODPDYVNLOMDUHQ YDU
YLWWUDG RFK VODP I¸UHNRP L VLVWD NDPPDUHQ Ζ I¸UGHOQLQJVEUXQQHQ QRWHUDGHV ȵ\WVODP
ΖQJHW HIWHUI¸OMDQGH UHQLQJVVWHJ QRWHUDV 'HW IUDPJ§U ¦YHQ DWW DYORSSVDQRUGQLQJHQ VDNQDU
WLOOVW§QG
)DVWLJKHWV¦JDUHQ XSSPDQDGHV L LQVSHNWLRQVUDSSRUWHQ DWW VHQDVW GHQ  O¦PQD
LQ HQ DQV¸NDQ RP WLOOVW§QG DWW LQU¦WWD HQVNLOW DYORSS G¦U EULVWHUQD VRP XSSP¦UNVDPPDWV
¦U §WJ¦UGDGH
'HQ  NRQWDNWDV VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ DY HQD IDVWLJKHWV¦JDUHQ 'HW
PHGGHODV DWW HQ EHNDQW NRPPHU KM¦OSD WLOO PHG DQV¸NDQ
ΖQQDQ ¦QGULQJ DY DQRUGQLQJ VNHU HOOHU DYORSSVDQRUGQLQJ LQVWDOOHUDV VND DQV¸NDQ VNLFNDV
LQ WLOO E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
ΖQJHQ DQV¸NDQ KDU LQNRPPLW L ¦UHQGHW
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8SSO\VQLQJDU
'HW K¦U EHVOXWHW J§U DWW ¸YHUNODJD VH VHSDUDW ELODJD WLOO EHVOXWHW

%HVOXWVPRWWDJDUH
XXXXX
XXXXX

/DQWP¦WHULHW
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP
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9§U KDQGO¦JJDUH

+DPSXV +DJOXQG
0LOM¸LQVSHNW¸U

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

14. ;ĲŅÙŖà ŪĆà ŪĆőä Áőő ŉěÐłłÁ Ŗő ŉłĆěěŪÁőőäĢ͖ XXXXX
)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW
 )¸UEMXGD IDVWLJKHWV¦JDUH XXXXX DWW HIWHU GHQ 
VO¦SSD XW VSLOOYDWWHQ IU§Q EHȴQWOLJ DYORSSVDQRUGQLQJ YLG ERVWDGVKXV PHG
EHV¸NVDGUHVV XXXXX
 )¸UHQD I¸UEXGHW PHG YLWH RP   NURQRU I¸U IDVWLJKHWV¦JDUHQ WLOO IDVWLJKHWHQ
XXXXX
 %HVOXWHW VND V¦QGDV WLOO LQVNULYQLQJVP\QGLJKHWHQ I¸U DQWHFNQLQJ L IDVWLJKHWVUHJLVWUHWV
LQVNULYQLQJVGHO

0RWLYHULQJ
(QOLJW PLOM¸EDONHQ  NDS  i I¸UHVNULYV DWW DYORSSVYDWWHQ VND DYOHGDV RFK UHQDV HOOHU WDV
KDQG RP S§ Q§JRW DQQDW V¦WW V§ DWW RO¦JHQKHW I¸U P¦QQLVNRUV K¦OVD HOOHU PLOM¸Q LQWH
XSSNRPPHU )¸U GHWWD ¦QGDP§O VND O¦PSOLJD DYORSSVDQRUGQLQJDU HOOHU DQGUD LQU¦WWQLQJDU
XWI¸UDV

$YORSSVDQRUGQLQJHQ YLG XXXXX IDVWLJKHWHQ EHVW§U HQOLJW LQVSHNWLRQVUDSSRUW HQGDVW DY
WY§ EHWRQJEUXQQDU (IWHUI¸OMDQGH UHQLQJVVWHJ VDNQDV %§GD EUXQQDUQD XSSYLVDU W\GOLJD
WHFNHQ S§ NRUURVLRQ RFK VDNQDU WU¸U
$YORSSVDQRUGQLQJHQ VDNQDU WLOOVW§QG RFK Q§U LQWH XSS WLOO GH NUDY VRP LGDJ VW¦OOV S§
UHQLQJ DY KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ $YORSSVDQRUGQLQJHQ P¸MOLJJ¸U LQWH KHOOHU §WHUI¸ULQJ DY
Q¦ULQJV¦PQHQ L Q§JRQ VW¸UUH JUDG
(QOLJW O¦QVVW\UHOVHUQDV *Ζ6VW¸G I¸U SODQHULQJ RFK WLOOV\Q DY VP§ DYORSS ¦U RPU§GHW Y¦OGLJW
OLWH N¦QVOLJW I¸U EHODVWQLQJ DY IRVIRU 1¦UPDVWH YDWWHQGUDJGLNH ¦U FD  PHWHU ERUW IU§Q
IDVWLJKHWHQ RFK DYYDWWQDU L VM¸Q +DUSVXQGVVM¸Q (QOLJW 9DWWHQLQIRUPDWLRQVV\VWHP 6YHULJH
KDU GHQQD VM¸ P§WWOLJ HNRORJLVN VWDWXV RFK HQVNLOGD DYORSS EHG¸PV KD HQ EHW\GDQGH
S§YHUNDQ
$YORSSVDQRUGQLQJHQ EHG¸PV RPIDWWDV DY QRUPDO VN\GGVQLY§ PHG DYVHHQGH S§
PLOM¸VN\GG HQOLJW +DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G  RP VP§
DYORSSVDQRUGQLQJDU I¸U KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ Ζ ¸YULJW EHG¸PV QRUPDO VN\GGVQLY§ U§GD
.DWULQHKROPV NRPPXQ
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)DVWLJKHWV¦JDUHQ WLOO IDVWLJKHWHQ KDU LQWH VNLFNDW LQ Q§JRQ DQV¸NDQ RP LQU¦WWDQGH DY
DYORSSVDQRUGQLQJ RFK G¦UI¸U LQWH UHGRYLVDW JRGWDJEDU O¸VQLQJ DY UHQLQJVNUDYHQ I¸U
DYORSSVYDWWQHW
0LOM¸EDONHQ DQJHU L  NDS  i DWW GHQ VRP DYVHU DWW EHGULYD HQ YHUNVDPKHW HOOHU YLGWD HQ
§WJ¦UG VND LDNWWD GH VN\GGV§WJ¦UGHU VRP EHK¸YV I¸U DWW PRWYHUND VNDGRU HOOHU
RO¦JHQKHWHU I¸U P¦QQLVNRUV K¦OVD RFK PLOM¸Q
(QOLJW  i I¸URUGQLQJHQ RP PLOM¸IDUOLJ YHUNVDPKHW RFK PLOM¸VN\GG  I¸UHVNULYV
DWW GHW ¦U I¸UEMXGHW DWW L HWW YDWWHQRPU§GH VO¦SSD XW DYORSSVYDWWHQ IU§Q YDWWHQWRDOHWW HOOHU
W¦WEHE\JJHOVH RP DYORSSVYDWWQHW LQWH KDU JHQRPJ§WW O¦QJUH J§HQGH UHQLQJ ¦Q
VODPDYVNLOMQLQJ
0LOM¸EDONHQV LQOHGDQGH SRUWDOSDUDJUDI  NDS  i XWJ¸U YLGDUH HQ XWJ§QJVSXQNW I¸U DUEHWHW
PHG DWW I¸UE¦WWUD EULVWI¦OOLJD DYORSS
0LOM¸EDONHQ VNDOO WLOO¦PSDV V§ DWW
 P¦QQLVNRUV K¦OVD RFK PLOM¸Q VN\GGDV PRW VNDGRU RFK RO¦JHQKHWHU RDYVHWW RP GHVVD
RUVDNDV DY I¸URUHQLQJDU HOOHU DQQDQ S§YHUNDQ
 GHQ ELRORJLVND P§QJIDOGHQ EHYDUDV
 §WHUDQY¦QGQLQJ RFK §WHUYLQQLQJ OLNVRP DQQDQ KXVK§OOQLQJ PHG PDWHULDO U§YDURU RFK
HQHUJL IU¦PMDV V§ DWW HWW NUHWVORSS XSSQ§V
0HG K¦QYLVQLQJ WLOO RYDQVW§HQGH NRQVWDWHUDU E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ DWW IRUWVDWW XWVO¦SS
DY VSLOOYDWWHQ IU§Q EHȴQWOLJ DYORSSVDQRUGQLQJ VRP HM XSSQ§U GDJHQV NUDY S§ UHQLQJ DY
KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ RFK HM P¸MOLJJ¸U §WHUI¸ULQJ DY Q¦ULQJV¦PQHQ P§VWH XSSK¸UD RFK DWW
DYORSSVDQRUGQLQJHQ EHK¸YHU E\WDV XW HOOHU ¦QGUDV V§ DWW GHQ XSSI\OOHU PLOM¸EDONHQV NUDY
S§ UHQLQJ
+DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G  RP VP§ DYORSSVDQRUGQLQJDU I¸U
KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ ¦U Y¦JOHGDQGH I¸U XWI¸UDQGHW
(QOLJW  NDS  i I§U HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW L GHW HQVNLOGD IDOOHW EHVOXWD RP GH
I¸UHO¦JJDQGHQ RFK I¸UEXG VRP EHK¸YV I¸U DWW GHQQD EDON VDPW I¸UHVNULIWHU GRPDU RFK
DQGUD EHVOXW VRP KDU PHGGHODWV PHG VW¸G DY EDONHQ VND I¸OMDV (QOLJW  NDS  i I§U
EHVOXW RP I¸UHO¦JJDQGHQ HOOHU I¸UEXG I¸UHQDV PHG YLWH
(QOLJW  NDS  i 0% I§U HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW V¦QGD I¸UHO¦JJDQGH RFK I¸UEXG VRP
ULNWDWV WLOO ¦JDUH DY HQ IDVWLJKHW WLOO LQVNULYQLQJVP\QGLJKHWHQ I¸U DQWHFNQLQJ L
IDVWLJKHWVUHJLVWUHWV LQVNULYQLQJVGHO +DU DQWHFNQLQJ JMRUWV J¦OOHU I¸UHO¦JJDQGHW HOOHU
I¸UEXGHW PRW Q\ ¦JDUH DY HJHQGRPHQ
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6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW
$YORSSVDQRUGQLQJHQ S§ IDVWLJKHWHQ VDNQDU WLOOVW§QG RFK Q§U LQWH XSS WLOO GH NUDY VRP
LGDJ VW¦OOV S§ UHQLQJ DY VSLOOYDWWHQ )DVWLJKHWV¦JDUHQ KDU HUEMXGLWV P¸MOLJKHW DWW \WWUD VLJ L
¦UHQGHW L VDPEDQG PHG NRPPXQLFHULQJHQ ΖQJD V\QSXQNWHU KDU LQNRPPLW L ¦UHQGHW

%DNJUXQG
$Y VNULYHOVH GDWHUDG  IUDPJ§U DWW VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ L
.DWULQHKROP SODQHUDGH DWW XWI¸UD HWW WLOOV\QVEHV¸N S§ IDVWLJKHWHQ I¸U DWW NRQWUROOHUD DWW
DYORSSVDQRUGQLQJHQ XSSI\OOHU GH NUDY VRP VW¦OOV DY J¦OODQGH ODJVWLIWQLQJ PLOM¸EDONHQ RFK
+DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G 
%HV¸N S§ SODWV JMRUGHV GHQ  RFK UHVXOWHUDGH L HQ LQVSHNWLRQVUDSSRUW GDWHUDG
 Ζ LQVSHNWLRQVUDSSRUWHQ IUDPJ§U DWW DYORSSVDQRUGQLQJHQ S§ IDVWLJKHWHQ
HQGDVW EHVW§U DY WY§ EUXQQDU L EHWRQJ 6ODP IDQQV L E§GD EUXQQDUQD RFK GH XSSYLVDGH
W\GOLJD WHFNHQ S§ NRUURVLRQ 7U¸U VDNQDGHV S§ XWORSSHW 1§JRW HIWHUI¸OMDQGH UHQLQJVVWHJ
QRWHUDGHV HM 7LOOVW§QG WLOO DYORSSVDQRUGQLQJHQ VDNQDV
)DVWLJKHWV¦JDUHQ XSSPDQDGHV L LQVSHNWLRQVUDSSRUWHQ DWW VHQDVW GHQ  O¦PQD
LQ HQ DQV¸NDQ RP WLOOVW§QG DWW LQU¦WWD HQVNLOW DYORSS G¦U EULVWHUQD VRP XSSP¦UNVDPPDWV
¦U §WJ¦UGDGH
ΖQQDQ ¦QGULQJ DY DQRUGQLQJ VNHU HOOHU DYORSSVDQRUGQLQJ LQVWDOOHUDV VND DQV¸NDQ VNLFNDV
LQ WLOO E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
ΖQJHQ DQV¸NDQ KDU LQNRPPLW L ¦UHQGHW

8SSO\VQLQJDU
'HW K¦U EHVOXWHW J§U DWW ¸YHUNODJD VH VHSDUDW ELODJD WLOO EHVOXWHW

%HVOXWVPRWWDJDUH
XXXXX

/DQWP¦WHULHW
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP
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9§U KDQGO¦JJDUH

+DPSXV +DJOXQG
0LOM¸LQVSHNW¸U

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

15. ;ĲŅÙŖà ŪĆà ŪĆőä Áőő ŉěÐłłÁ Ŗő ŉłĆěěŪÁőőäĢ͖ XXXXX
)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW
 )¸UEMXGD IDVWLJKHWV¦JDUH XXXXX DWW
HIWHU GHQ  VO¦SSD XW VSLOOYDWWHQ IU§Q EHȴQWOLJ DYORSSVDQRUGQLQJ YLG
ERVWDGVKXV PHG EHV¸NVDGUHVV XXXXX EHO¦JHQ S§ IDVWLJKHWHQ XXXXX

 )¸UHQD I¸UEXGHW PHG YLWH RP   NURQRU YDUGHUD I¸U ¦JDUQD WLOO IDVWLJKHWHQ
XXXXX
 %HVOXWHW VND V¦QGDV WLOO LQVNULYQLQJVP\QGLJKHWHQ I¸U DQWHFNQLQJ L IDVWLJKHWVUHJLVWUHWV
LQVNULYQLQJVGHO

0RWLYHULQJ
(QOLJW PLOM¸EDONHQ  NDS  i I¸UHVNULYV DWW DYORSSVYDWWHQ VND DYOHGDV RFK UHQDV HOOHU WDV
KDQG RP S§ Q§JRW DQQDW V¦WW V§ DWW RO¦JHQKHW I¸U P¦QQLVNRUV K¦OVD HOOHU PLOM¸Q LQWH
XSSNRPPHU )¸U GHWWD ¦QGDP§O VND O¦PSOLJD DYORSSVDQRUGQLQJDU HOOHU DQGUD LQU¦WWQLQJDU
XWI¸UDV

$YORSSVDQRUGQLQJHQ YLG XXXXX IDVWLJKHWHQ EHVW§U HQOLJW WLGLJDUH WLOOV\QVEHV¸N HQGDVW DY
HQ VODPDYVNLOMDUH (IWHUI¸OMDQGH UHQLQJVVWHJ VDNQDV 6ODPDYVNLOMDUHQ ¦U LQWH JRGWDJEDU I¸U
EHODVWQLQJ DY VSLOOYDWWHQ IU§Q :& G§ GHW LQWH ¦U HQ WUHNDPPDUEUXQQ

$YORSSVDQRUGQLQJHQ VDNQDU WLOOVW§QG RFK Q§U LQWH XSS WLOO GH NUDY VRP LGDJ VW¦OOV S§
UHQLQJ DY KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ $YORSSVDQRUGQLQJHQ P¸MOLJJ¸U LQWH KHOOHU §WHUI¸ULQJ DY
Q¦ULQJV¦PQHQ L Q§JRQ VW¸UUH JUDG
(QOLJW O¦QVVW\UHOVHUQDV *Ζ6VW¸G I¸U SODQHULQJ RFK WLOOV\Q DY VP§ DYORSS ¦U RPU§GHW OLWH
N¦QVOLJW I¸U EHODVWQLQJ DY IRVIRU )DVWLJKHWHQ OLJJHU FD  PHWHU IU§Q Q¦UPDVWH
YDWWHQGUDJ EO§PDUNHUDW S§ NDUWD 
$YORSSVDQRUGQLQJHQ EHG¸PV RPIDWWDV DY QRUPDO VN\GGVQLY§ PHG DYVHHQGH S§
PLOM¸VN\GG HQOLJW +DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G  RP VP§
DYORSSVDQRUGQLQJDU I¸U KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ Ζ ¸YULJW EHG¸PV QRUPDO VN\GGVQLY§ U§GD
.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

2 (4)
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'DWXP

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ



)DVWLJKHWV¦JDUHQ WLOO IDVWLJKHWHQ KDU LQWH VNLFNDW LQ Q§JRQ DQV¸NDQ RP LQU¦WWDQGH DY
DYORSSVDQRUGQLQJ RFK G¦UI¸U LQWH UHGRYLVDW JRGWDJEDU O¸VQLQJ DY UHQLQJVNUDYHQ I¸U
DYORSSVYDWWQHW
0LOM¸EDONHQ DQJHU L  NDS  i DWW GHQ VRP DYVHU DWW EHGULYD HQ YHUNVDPKHW HOOHU YLGWD HQ
§WJ¦UG VND LDNWWD GH VN\GGV§WJ¦UGHU VRP EHK¸YV I¸U DWW PRWYHUND VNDGRU HOOHU
RO¦JHQKHWHU I¸U P¦QQLVNRUV K¦OVD RFK PLOM¸Q
(QOLJW  i I¸URUGQLQJHQ RP PLOM¸IDUOLJ YHUNVDPKHW RFK PLOM¸VN\GG  I¸UHVNULYV
DWW GHW ¦U I¸UEMXGHW DWW L HWW YDWWHQRPU§GH VO¦SSD XW DYORSSVYDWWHQ IU§Q YDWWHQWRDOHWW HOOHU
W¦WEHE\JJHOVH RP DYORSSVYDWWQHW LQWH KDU JHQRPJ§WW O¦QJUH J§HQGH UHQLQJ ¦Q
VODPDYVNLOMQLQJ
0LOM¸EDONHQV LQOHGDQGH SRUWDOSDUDJUDI  NDS  i XWJ¸U YLGDUH HQ XWJ§QJVSXQNW I¸U DUEHWHW
PHG DWW I¸UE¦WWUD EULVWI¦OOLJD DYORSS
0LOM¸EDONHQ VNDOO WLOO¦PSDV V§ DWW
 P¦QQLVNRUV K¦OVD RFK PLOM¸Q VN\GGDV PRW VNDGRU RFK RO¦JHQKHWHU RDYVHWW RP GHVVD
RUVDNDV DY I¸URUHQLQJDU HOOHU DQQDQ S§YHUNDQ
 GHQ ELRORJLVND P§QJIDOGHQ EHYDUDV
 §WHUDQY¦QGQLQJ RFK §WHUYLQQLQJ OLNVRP DQQDQ KXVK§OOQLQJ PHG PDWHULDO U§YDURU RFK
HQHUJL IU¦PMDV V§ DWW HWW NUHWVORSS XSSQ§V
0HG K¦QYLVQLQJ WLOO RYDQVW§HQGH NRQVWDWHUDU E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ DWW IRUWVDWW XWVO¦SS
DY VSLOOYDWWHQ IU§Q EHȴQWOLJ DYORSSVDQRUGQLQJ VRP HM XSSQ§U GDJHQV NUDY S§ UHQLQJ DY
KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ RFK HM P¸MOLJJ¸U §WHUI¸ULQJ DY Q¦ULQJV¦PQHQ P§VWH XSSK¸UD RFK DWW
DYORSSVDQRUGQLQJHQ EHK¸YHU E\WDV XW HOOHU ¦QGUDV V§ DWW GHQ XSSI\OOHU PLOM¸EDONHQV NUDY
S§ UHQLQJ
+DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G  RP VP§ DYORSSVDQRUGQLQJDU I¸U
KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ ¦U Y¦JOHGDQGH I¸U XWI¸UDQGHW
(QOLJW  NDS  i I§U HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW L GHW HQVNLOGD IDOOHW EHVOXWD RP GH
I¸UHO¦JJDQGHQ RFK I¸UEXG VRP EHK¸YV I¸U DWW GHQQD EDON VDPW I¸UHVNULIWHU GRPDU RFK
DQGUD EHVOXW VRP KDU PHGGHODWV PHG VW¸G DY EDONHQ VND I¸OMDV (QOLJW  NDS  i I§U
EHVOXW RP I¸UHO¦JJDQGHQ HOOHU I¸UEXG I¸UHQDV PHG YLWH
(QOLJW  NDS  i 0% I§U HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW V¦QGD I¸UHO¦JJDQGH RFK I¸UEXG VRP
ULNWDWV WLOO ¦JDUH DY HQ IDVWLJKHW WLOO LQVNULYQLQJVP\QGLJKHWHQ I¸U DQWHFNQLQJ L
IDVWLJKHWVUHJLVWUHWV LQVNULYQLQJVGHO +DU DQWHFNQLQJ JMRUWV J¦OOHU I¸UHO¦JJDQGHW HOOHU
I¸UEXGHW PRW Q\ ¦JDUH DY HJHQGRPHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH
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6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW
$YORSSVDQRUGQLQJHQ S§ IDVWLJKHWHQ VDNQDU WLOOVW§QG RFK Q§U LQWH XSS WLOO GH NUDY VRP
LGDJ VW¦OOV S§ UHQLQJ DY VSLOOYDWWHQ )DVWLJKHWV¦JDUQD KDU HUEMXGLWV P¸MOLJKHW DWW \WWUD VLJ L
¦UHQGHW L VDPEDQG PHG NRPPXQLFHULQJHQ ΖQJD V\QSXQNWHU KDU LQNRPPLW L ¦UHQGHW

%DNJUXQG
7LGLJDUH WLOOV\QVEHV¸N S§ IDVWLJKHWHQ JHQRPI¸UGD  S§YLVDGH EULVWHU L
DYORSSVDQRUGQLQJHQ 6ODPDYVNLOMDUHQ EHG¸PGHV VRP HM JRGWDJEDU G§ GHW HM ¦U HQ
WUHNDPPDUEUXQQ $YORSSVDQRUGQLQJHQ VDNQDU ¦YHQ HIWHUI¸OMDQGH UHQLQJVVWHJ (Q
VNULYHOVH RP GHWWD VNLFNDGHV WLOO G§YDUDQGH IDVWLJKHWV¦JDUH  VRP XSSPDQDV YLGWD
§WJ¦UGHU VRP DYKM¦OSHU EULVWHUQD (Q DQV¸NDQ RP LQU¦WWDQGH DY HQVNLOG
DYORSSVDQRUGQLQJ LQNRPPHU GHQ  RFK GHQ  PHGGHODV WLOOVW§QG WLOO
Q\ DYORSSVDQRUGQLQJ
'HQ  VNLFNDV HQ VNULYHOVH XW G¦U VWDWXV I¸U ¦UHQGHW HIWHUIU§JDV ΖQJHW VYDU
LQNRPPHU
'HQ  VNLFNDV \WWHUOLJDUH HQ VNULYHOVH WLOO I¸UHJ§HQGH IDVWLJKHWV¦JDUH G¦U
XSSJLIWHU RP DYORSSHW HIWHUIU§JDV ΖQJHW VYDU LQNRPPHU
'HQ  NRQWDNWDV VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ DY HQ P¦NODUH )DVWLJKHWHQ
XWH WLOO I¸UV¦OMQLQJ RFK N¸SDUH YLOO YHWD YDG VRP J¦OOHU DQJ§HQGH DYORSSVDQRUGQLQJHQ
6RP VYDU DQJHV I¸OMDQGH
(Y Q\ IDVWLJKHWV¦JDUH NRPPHU DWW I§ VDPPD NUDY VRP WLGLJDUH ¦JDUH YDG J¦OOHU
UHQLQJVHHNW /¦PSOLJW ¦U DWW GHQ Q\H ¦JDUHQ JHV  P§QDGHU HIWHU WLOOWU¦GHW DWW LQNRPPD
PHG HQ DQV¸NDQ RP DWW LQU¦WWD HQVNLOG DYORSSVDQRUGQLQJ
'¦UHIWHU I§U HQ GLVNXVVLRQ WDV RP WLGVSODQ I¸U LQU¦WWDQGHW '§ ¦UHQGHW S§J§WW VHGDQ 
RFK GHW NRQVWDWHUDWV DWW GHQ QXYDUDQGH DQRUGQLQJHQ LQWH XSSI\OOHU GDJHQV NUDY NDQ GHW
YDUD O¦PSOLJW DWW §WJ¦UGD DYORSSHW UHODWLYW VQDUW
'HW ¦U LQWH DNWXHOOW DWW XWI¦UGD HWW I¸UEXG PRW XWVO¦SS L QXO¦JHW
'HQ  VNLFNDV HQ Q\ VNULYHOVH WLOO QXYDUDQGH IDVWLJKHWV¦JDUH $Y VNULYHOVHQ
IUDPJ§U DWW WLOOVW§QGHW KDU I¸UIDOOLW RFK DWW HQ Q\ DQV¸NDQ RP LQU¦WWDQGH DY HQVNLOW DYORSS
VND YDUD LQO¦PQDG WLOO E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ VHQDVW  2P LQJHQ DQV¸NDQ
LQNRPPHU NDQ Q¦PQGHQ NRPPD DWW J§ YLGDUH PHG HWW EHVOXW RP I¸UEXG YLG YLWH DWW
VO¦SSD XW VSLOOYDWWHQ
'HQ  EHV¸NHU E§GD IDVWLJKHWV¦JDUQD VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ I¸U HQ
JHQRPJ§QJ DY NUDY RFK DQV¸NQLQJVI¸UIDUDQGHW 'H I§U DQV¸NQLQJVKDQGOLQJDU PHG VLJ
RFK HQ Q\ DQV¸NDQ VND LQNRPPD
ΖQQDQ ¦QGULQJ DY DQRUGQLQJ VNHU HOOHU DYORSSVDQRUGQLQJ LQVWDOOHUDV VND DQV¸NDQ VNLFNDV
LQ WLOO E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH
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ΖQJHQ DQV¸NDQ KDU LQNRPPLW L ¦UHQGHW

8SSO\VQLQJDU
'HW K¦U EHVOXWHW J§U DWW ¸YHUNODJD VH VHSDUDW ELODJD WLOO EHVOXWHW

%HVOXWVPRWWDJDUH
XXXXX
XXXXX

/DQWP¦WHULHW
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

1 (4)
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'DWXP

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ



9§U KDQGO¦JJDUH

+DPSXV +DJOXQG
0LOM¸LQVSHNW¸U

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

16. ;ĲŅÙŖà ŪĆà ŪĆőä Áőő ŉěÐłłÁ Ŗő ŉłĆěěŪÁőőäĢ͖ XXXXX
)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW
 )¸UEMXGD IDVWLJKHWV¦JDUH XXXXX
 DWW HIWHU GHQ  VO¦SSD XW VSLOOYDWWHQ IU§Q EHȴQWOLJ DYORSSVDQRUGQLQJ YLG
ERVWDGVKXV PHG EHV¸NVDGUHVV XXXXX

 )¸UHQD I¸UEXGHW PHG YLWH RP   NURQRU YDUGHUD I¸U ¦JDUQD WLOO XXXXX
 %HVOXWHW VND V¦QGDV WLOO LQVNULYQLQJVP\QGLJKHWHQ I¸U DQWHFNQLQJ L IDVWLJKHWVUHJLVWUHWV
LQVNULYQLQJVGHO

0RWLYHULQJ
(QOLJW PLOM¸EDONHQ  NDS  i I¸UHVNULYV DWW DYORSSVYDWWHQ VND DYOHGDV RFK UHQDV HOOHU WDV
KDQG RP S§ Q§JRW DQQDW V¦WW V§ DWW RO¦JHQKHW I¸U P¦QQLVNRUV K¦OVD HOOHU PLOM¸Q LQWH
XSSNRPPHU )¸U GHWWD ¦QGDP§O VND O¦PSOLJD DYORSSVDQRUGQLQJDU HOOHU DQGUD LQU¦WWQLQJDU
XWI¸UDV

$YORSSVDQRUGQLQJHQ YLG XXXXX IDVWLJKHWHQ EHVW§U HQGDVW DY HQ VODPDYVNLOMDUH L IRUP
DY HQ EHWRQJEUXQQ PHG I\UD NDPPDUH 6ODPDYVNLOMDUHQ ¦U YLWWUDG V¦UVNLOW YLG XWORSSHW

$YORSSVDQRUGQLQJHQ VDNQDU WLOOVW§QG RFK Q§U LQWH XSS WLOO GH NUDY VRP LGDJ VW¦OOV S§
UHQLQJ DY KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ $YORSSVDQRUGQLQJHQ P¸MOLJJ¸U LQWH KHOOHU §WHUI¸ULQJ DY
Q¦ULQJV¦PQHQ L Q§JRQ VW¸UUH JUDG
(QOLJW O¦QVVW\UHOVHUQDV *Ζ6VW¸G I¸U SODQHULQJ RFK WLOOV\Q DY VP§ DYORSS ¦U RPU§GHW
N¦QVOLJW I¸U EHODVWQLQJ DY IRVIRU )DVWLJKHWHQ OLJJHU FD  PHWHU IU§Q HWW GLNH
EO§PDUNHUDW S§ NDUWD RFK FD  PHWHU IU§Q VM¸Q /LOOVM¸Q VRP DYYDWWQDU L VM¸Q
9DOGHPDUHQ
$YORSSVDQRUGQLQJHQ EHG¸PV RPIDWWDV DY K¸J VN\GGVQLY§ PHG DYVHHQGH S§ IRVIRU HQOLJW
+DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G  RP VP§ DYORSSVDQRUGQLQJDU I¸U
KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ Ζ ¸YULJW EHG¸PV QRUPDO VN\GGVQLY§ U§GD

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH
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6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ



)DVWLJKHWV¦JDUQD WLOO IDVWLJKHWHQ KDU LQWH VNLFNDW LQ Q§JRQ DQV¸NDQ RP LQU¦WWDQGH DY
DYORSSVDQRUGQLQJ RFK G¦UI¸U LQWH UHGRYLVDW JRGWDJEDU O¸VQLQJ DY UHQLQJVNUDYHQ I¸U
DYORSSVYDWWQHW
0LOM¸EDONHQ DQJHU L  NDS  i DWW GHQ VRP DYVHU DWW EHGULYD HQ YHUNVDPKHW HOOHU YLGWD HQ
§WJ¦UG VND LDNWWD GH VN\GGV§WJ¦UGHU VRP EHK¸YV I¸U DWW PRWYHUND VNDGRU HOOHU
RO¦JHQKHWHU I¸U P¦QQLVNRUV K¦OVD RFK PLOM¸Q
(QOLJW  i I¸URUGQLQJHQ RP PLOM¸IDUOLJ YHUNVDPKHW RFK PLOM¸VN\GG  I¸UHVNULYV
DWW GHW ¦U I¸UEMXGHW DWW L HWW YDWWHQRPU§GH VO¦SSD XW DYORSSVYDWWHQ IU§Q YDWWHQWRDOHWW HOOHU
W¦WEHE\JJHOVH RP DYORSSVYDWWQHW LQWH KDU JHQRPJ§WW O¦QJUH J§HQGH UHQLQJ ¦Q
VODPDYVNLOMQLQJ
0LOM¸EDONHQV LQOHGDQGH SRUWDOSDUDJUDI  NDS  i XWJ¸U YLGDUH HQ XWJ§QJVSXQNW I¸U DUEHWHW
PHG DWW I¸UE¦WWUD EULVWI¦OOLJD DYORSS
0LOM¸EDONHQ VNDOO WLOO¦PSDV V§ DWW
 P¦QQLVNRUV K¦OVD RFK PLOM¸Q VN\GGDV PRW VNDGRU RFK RO¦JHQKHWHU RDYVHWW RP GHVVD
RUVDNDV DY I¸URUHQLQJDU HOOHU DQQDQ S§YHUNDQ
 GHQ ELRORJLVND P§QJIDOGHQ EHYDUDV
 §WHUDQY¦QGQLQJ RFK §WHUYLQQLQJ OLNVRP DQQDQ KXVK§OOQLQJ PHG PDWHULDO U§YDURU RFK
HQHUJL IU¦PMDV V§ DWW HWW NUHWVORSS XSSQ§V
0HG K¦QYLVQLQJ WLOO RYDQVW§HQGH NRQVWDWHUDU E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ DWW IRUWVDWW XWVO¦SS
DY VSLOOYDWWHQ IU§Q EHȴQWOLJ DYORSSVDQRUGQLQJ VRP HM XSSQ§U GDJHQV NUDY S§ UHQLQJ DY
KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ RFK HM P¸MOLJJ¸U §WHUI¸ULQJ DY Q¦ULQJV¦PQHQ P§VWH XSSK¸UD RFK DWW
DYORSSVDQRUGQLQJHQ EHK¸YHU E\WDV XW HOOHU ¦QGUDV V§ DWW GHQ XSSI\OOHU PLOM¸EDONHQV NUDY
S§ UHQLQJ
+DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G  RP VP§ DYORSSVDQRUGQLQJDU I¸U
KXVK§OOVVSLOOYDWWHQ ¦U Y¦JOHGDQGH I¸U XWI¸UDQGHW
(QOLJW  NDS  i I§U HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW L GHW HQVNLOGD IDOOHW EHVOXWD RP GH
I¸UHO¦JJDQGHQ RFK I¸UEXG VRP EHK¸YV I¸U DWW GHQQD EDON VDPW I¸UHVNULIWHU GRPDU RFK
DQGUD EHVOXW VRP KDU PHGGHODWV PHG VW¸G DY EDONHQ VND I¸OMDV (QOLJW  NDS  i I§U
EHVOXW RP I¸UHO¦JJDQGHQ HOOHU I¸UEXG I¸UHQDV PHG YLWH
(QOLJW  NDS  i 0% I§U HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW V¦QGD I¸UHO¦JJDQGH RFK I¸UEXG VRP
ULNWDWV WLOO ¦JDUH DY HQ IDVWLJKHW WLOO LQVNULYQLQJVP\QGLJKHWHQ I¸U DQWHFNQLQJ L
IDVWLJKHWVUHJLVWUHWV LQVNULYQLQJVGHO +DU DQWHFNQLQJ JMRUWV J¦OOHU I¸UHO¦JJDQGHW HOOHU
I¸UEXGHW PRW Q\ ¦JDUH DY HJHQGRPHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
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3 (4)
TJÄNSTESKRIVELSE
'DWXP

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ



6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW
$YORSSVDQRUGQLQJHQ S§ IDVWLJKHWHQ VDNQDU WLOOVW§QG RFK Q§U LQWH XSS WLOO GH NUDY VRP
LGDJ VW¦OOV S§ UHQLQJ DY VSLOOYDWWHQ )DVWLJKHWV¦JDUQD KDU HUEMXGLWV P¸MOLJKHW DWW \WWUD VLJ L
¦UHQGHW L VDPEDQG PHG NRPPXQLFHULQJHQ (Q VNULYHOVH PHG V\QSXQNWHU ELIRJDV L VLQ
KHOKHW LQNRP WLOO E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ GHQ 
$Y V\QSXQNWHUQD IUDPJ§U DWW PDQ LQRP NRUW VND VNLFND LQ HWW §WJ¦UGVI¸UVODJ RFK I¸UNODUDU
RPVW¦QGLJKHWHUQD NULQJ XWHEOLYHQ DQV¸NDQ WLGLJDUH
%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHP¸WHU V\QSXQNWHUQD HQOLJW I¸OMDQGH
$YORSSVDQRUGQLQJHQ S§ IDVWLJKHWHQ VDNQDU KHOW HIWHUI¸OMDQGH UHQLQJVVWHJ RFK EHK¸YHU
§WJ¦UGDV '¦UHPRW NDQ WLGHQ I¸U Q¦U I¸UEXGHW WU¦GHU L NUDIW ȵ\WWDV IUDP Q§JRW I¸U DWW
XQGHUO¦WWD I¸U HQ EUD SURMHNWHULQJ I¸U GHQ Q\D DYORSSVDQRUGQLQJHQ %\JJ RFK
PLOM¸Q¦PQGHQ VHU KHOOUH DWW GHW EOLU HQ EUD DYORSSVDQRUGQLQJ ¦Q HQ IUDPVWUHVVDG VRP
NDQVNH LQWH N¦QQV U¦WW )¸U DWW HUEMXGD PHU WLG WLOO SURMHNWHULQJ KDQGO¦JJQLQJ DY DQV¸NDQ
RFK LQU¦WWDQGH DY VM¦OYD DQRUGQLQJHQ ȵ\WWDV GDWXPHW I¸U Q¦U GHWWD I¸UEXG WU¦GHU L NUDIW
IUDP HWW §U GHW YLOO V¦JD WLOO 

%DNJUXQG
$Y VNULYHOVH GDWHUDG  IUDPJ§U DWW VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ L
.DWULQHKROP SODQHUDGH DWW XWI¸UD HWW WLOOV\QVEHV¸N S§ IDVWLJKHWHQ I¸U DWW NRQWUROOHUD DWW
DYORSSVDQRUGQLQJHQ XSSI\OOHU GH NUDY VRP VW¦OOV DY J¦OODQGH ODJVWLIWQLQJ PLOM¸EDONHQ RFK
+DYV RFK YDWWHQP\QGLJKHWHQV DOOP¦QQD U§G 
%HV¸N S§ SODWV JMRUGHV GHQ  RFK UHVXOWHUDGH L HQ LQVSHNWLRQVUDSSRUW GDWHUDG
 Ζ LQVSHNWLRQVUDSSRUWHQ IUDPJ§U DWW DYORSSVDQRUGQLQJHQ HQGDVW EHVW§U DY HQ
VODPDYVNLOMDUH L IRUP DY HQ EHWRQJEUXQQ PHG I\UD NDPPDUH <WWHUY¦JJDUQD VHU YLWWUDGH
XW V¦UVNLOW YLG XWORSS 7U¸U VDNQDV (IWHUI¸OMDQGH UHQLQJVVWHJ VDNQDV Ζ
LQVSHNWLRQVUDSSRUWHQ IUDPJ§U RFNV§ DWW LQJHW WLOOVW§QG WLOO DYORSSVDQRUGQLQJHQ KDU
S§WU¦DWV L NRPPXQHQV DUNLY
)DVWLJKHWV¦JDUHQ XSSPDQDGHV L LQVSHNWLRQVUDSSRUWHQ DWW VHQDVW GHQ  O¦PQD
LQ HQ DQV¸NDQ RP WLOOVW§QG DWW LQU¦WWD HQVNLOW DYORSS G¦U EULVWHUQD VRP XSSP¦UNVDPPDWV
¦U §WJ¦UGDGH 'HQ  VNLFNDGHV HQ VNULYHOVH PHG NRUULJHUDW GDWXP WLOO
IDVWLJKHWV¦JDUQD G¦U GHW IUDPJ§U DWW DQV¸NDQ VND YDUD E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ WLOOKDQGD
VHQDVW 
ΖQQDQ ¦QGULQJ DY DQRUGQLQJ VNHU HOOHU DYORSSVDQRUGQLQJ LQVWDOOHUDV VND DQV¸NDQ VNLFNDV
LQ WLOO E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
ΖQJHQ DQV¸NDQ KDU LQNRPPLW L ¦UHQGHW

8SSO\VQLQJDU
'HW K¦U EHVOXWHW J§U DWW ¸YHUNODJD VH VHSDUDW ELODJD WLOO EHVOXWHW
.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

4 (4)
TJÄNSTESKRIVELSE
'DWXP

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

9§U EHWHFNQLQJ



%HVOXWVXQGHUODJ
ΖQNRPPDQGH VNULYHOVH

%HVOXWVPRWWDJDUH
XXXXX
XXXXX

/DQWP¦WHULHW
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

1 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

'DWXP

9§U EHWHFNQLQJ



$//0

9§U KDQGO¦JJDUH

(ULN %MHOPURW
$YGHOQLQJVFKHI 3ODQHULQJ RFK E\JJDQGH

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ
.DWULQHKROPV NRPPXQ

17. äġĆŉŉ ʹ ;ĲŅŉěÁú őĆěě ĩŪäŅėäőŉ ùĲŅäŉėŅĆùőäŅ ĩġ ŉėűàà
ġĩő ÙŖěěäŅ Ć ÙűúúĢÁàäŅ ĩÚĂ ùĲŅŉěÁú őĆěě ÐĢàŅĆĢú Ć
ĩŪäŅėäőŉ ÙűúúŅäúěäŅ
)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ I¸UHVO§U NRPPXQVW\UHOVHQ DWW WLOO %RYHUNHW ¸YHUO¦PQD
VDPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQV \WWUDQGH VRP VYDU S§ UHPLVVHQ

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQV \WWUDQGH
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ DQVHU JHQHUHOOW DWW GHW ¦U EUD DWW UHJOHU I¸UW\GOLJDV
)¸U¦QGULQJHQ NRPPHU VW¦OOD K¸JUH NUDY S§ E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQV NRPSHWHQV RFK
NRQWUROO DY EXOOHUIU§JRUQD PHQ GHW DQVHU YL LQWH YDUD Q§JRW SUREOHP L VLJ '¦UHPRW
NRPPHU I¸UVODJHW PHG EXOOHUVN\GGVGRNXPHQWDWLRQ GULYD XSS NRVWQDGHUQD I¸U
E\JJORYVV¸NDQGH )¸UYDOWQLQJHQ DQVHU DWW GHQQD IU§JD RFK NRQVHNYHQVHUQD LQWH ¦U
WLOOU¦FNOLJW EHVNULYHQ L NRQVHNYHQVXWUHGQLQJHQ Ζ PHUSDUWHQ DY GH ORY RFK
DQP¦OQLQJVSOLNWLJD §WJ¦UGHUQD VRP NRPPHU DWW EHU¸UDV KDQGODU GHW RP SULYDWSHUVRQHU
VRP ¦U E\JJQDGV¦JDUH .RVWQDGHQ I¸U GHWWD ULVNHUDU DWW EOL I¸UK§OODQGH VWRU L I¸UK§OODQGH
WLOO SURMHNWHWV VWRUOHN
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ DQVHU DWW SUREOHPDWLNHQ PHG PHUNRVWQDGHU I¸U HQNODUH
§WJ¦UGHU HM ¦U WLOOU¦FNOLJW XWUHGGD RFK EHO\VWD

6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW

%RYHUNHW KDU UHPLWWHUDW I¸UVODJ WLOO I¸UHVNULIWHU RP VN\GG PRW EXOOHU L E\JJQDGHU RFK
I¸UVODJ WLOO ¦QGULQJ L %RYHUNHWV E\JJUHJOHU
%HVW¦PPHOVHUQD RP EXOOHUVN\GG EU\WV XW IU§Q %RYHUNHWV E\JJUHJOHU RFK SODFHUDV L HQ Q\
JUXQGI¸UIDWWQLQJ $YVLNWHQ ¦U GRFN LQWH DWW L VDN I¸U¦QGUD NUDYQLY§Q DYVHHQGH VN\GG PRW
EXOOHU L E\JJQDGHU M¦PI¸UW PHG WLGLJDUH 6DPWLGLJW LQQHE¦U I¸UIDWWQLQJVI¸UVODJHW ¦QG§ DWW
Q§JUD NUDY VN¦USV PHGDQ Q§JUD DQGUD O¦WWDV %RYHUNHW J¸U EHG¸PQLQJHQ DWW
E\JJNRVWQDGHUQD LQWH NRPPHU DWW ¸ND XWDQ L GH ȵHVWD IDOO NDQ PLQVND HOOHU YDUD
RI¸U¦QGUDGH )¸UVODJHW NRPPHU OHGD WLOO HWW ¸NDW EHKRY DY SURMHNWHULQJ DY VN\GG PRW
EXOOHU L E\JJQDGHU YLONHW NRPPHU LQQHE¦UD HQ ¸NDG HIWHUIU§JDQ S§ V§GDQ NRPSHWHQV
(Q VWRU I¸U¦QGULQJ ¦U NUDY S§ GRNXPHQWDWLRQ DY GHQ XSSI¸UGD E\JJQDGHQV HOOHU GHQ
¦QGUDGH GHOHQV VN\GG PRW EXOOHU YLONHQ EHQ¦PQV VRP EXOOHUVN\GGVGRNXPHQWDWLRQ
%RYHUNHW J¸U EHG¸PQLQJHQ DWW EXOOHUVN\GGVGRNXPHQWDWLRQHQ QRUPDOW ¦U
VDPK¦OOVHNRQRPLVNW O¸QVDP VHWW ¸YHU E\JJQDGHQV OLYVO¦QJG ¦YHQ RP GHW NRPPHU
.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

2 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ

'DWXP

9§U EHWHFNQLQJ



$//0

LQQHE¦UD YLVVD DGPLQLVWUDWLYD NRVWQDGHU %XOOHUVN\GGVGRNXPHQWDWLRQ EHK¸YHU HQGDVW
XSSU¦WWDV RP §WJ¦UGHQ ¦U ORY HOOHU DQP¦OQLQJVSOLNWLJ

%HVOXWVXQGHUODJ
5HPLVVPLVVLY  )¸UVODJ WLOO %RYHUNHWV I¸UHVNULIWHU RP VN\GG PRW EXOOHU L E\JJQDGHU RFK
I¸UVODJ WLOO ¦QGULQJ L %RYHUNHWV E\JJUHJOHUSGI)¸UVODJ  %RYHUNHWV I¸UHVNULIWHU RP VN\GG
PRW EXOOHU L E\JJQDGHUSGI)¸UVODJ  %RYHUNHWV I¸UHVNULIWHU RP ¦QGULQJ L %RYHUNHWV
E\JJUHJOHU B  I¸UHVNULIWHU RP DOOP¦QQD U§GSGI.RQVHNYHQVXWUHGQLQJ  %RYHUNHWV 
I¸UHVNULIWHU RP VN\GG PRW EXOOHU L E\JJQDGHU I¸UHVNULIWHU RP ¦QGULQJ L
%RYHUNHWVE\JJUHJOHU B  I¸UHVNULIWHU RFK DOOP¦QQD U§GSGI

%HVOXWVPRWWDJDUH
.RPPXQOHGQLQJVI¸UYDOWQLQJHQ
$NWHQ

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
7HOHIRQ 
(SRVW VDPKDOOVE\JJQDGVIRUYDOWQLQJHQ#NDWULQHKROPVH

2UJQXPPHU 
ZZZNDWULQHKROPVH

Boverkets författningssamling
Utgivare: FörnamnEfternamn
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Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader;

Utkom frånt
rycket
den0 månad0

beslutadeden0 månad0.
Boverketföreskriver1 medstödav10 kap. 3 §6, 8 §och24 §1 plan- och
byggförordningen(2011:338) följ
ande.

1 kap. Övergripande bestämmelser
Allmänt
1 § Dennaförfat
tninginnehål
lerföreskriftert
il
l3 kap. 13 §plan- och
byggförordningen(2011:338) om kravpåat
tbyggnaderskavaraprojekteradeoch
utfördapåettsådantsät
tattbull
er, som uppfat
tasavanvändarnael
lerandra
personerinärhetenavbyggnaden, liggerpåennivåsom intemedfören
oacceptabelri
skfördessapersonershälsaochsom möj
liggörsömn, vi
laoch
il
lfredställ
andeförhållanden.
arbeteundert
Författ
ningeninnehål
lerocksåföreskriftert
il
l8 kap. 7 §plan- ochbygglagen
(2010:900) om ändringavbyggnaderocht
il
l10 kap. 5 §sammal
agom kontrol
l.
Föreskrifternas tillämpningsområde
2 § Föreskri
fternagällervid
1. uppförandeavnyabyggnaderoch
2. ändringavbyggnader
Mindre avvikelse från föreskrifterna i denna författning
3 § I enskil
dafal
lfårmi
ndreavvikel
segörasfrånföreskrifternaidenna
nnssärski
ldaskäl,attbyggnadenändåkan
förfat
tning. Förut
sättningenärattdetfi
antasbl
iteknisktt
il
lfredsst
äll
andeochattdetintefinnsnågonavsevärdol
ägenhet
frånannansynpunkt.
Definitioner
4 § Termerochut
tryckidennaförfattningharsammabet
ydelsesom iplan- och
bygglagen(2010:900) ochplan- ochbyggförordningen(2011:338).

1

AnmälanhargjortsenligtEuropaparlament
et
sochrådet
sdirekti
v(EU) 2015/1535 av
den9 sept
ember2015 om etti
nformat
ionsförfarandebet
räffandet
ekni
skaföreskrift
eroch
bet
räffandeföreskri
ft
erförinformat
ionssamhäl
let
stj
änst
er.
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5§

2

Definit
ionernanedanavsesidennaförfattninghaföl
jandebetydelse.

Beteckning

Betydelse

Byggprodukter med
bedömda egenskaper

Produkter som tillverkats för att permanent ingå i
byggnadsverk och som antingen
a) är CE-märkta,
b) är typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade
enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ plan- och
bygglagen (2010:900),
c) har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav
för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning
(EEG) nr 339/93 (ETG L 218, 13.8.2008, s.30, Celex
2008R0765), eller
d) har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och
produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten
fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett
certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för
produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.
Såsom bedömning i enlighet med alternativ c) eller d)
godtas även en bedömning utfärdad av ett organ inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet
om organet på annat sätt än genom ackreditering för
uppgiften enligt förordning (EG) nr 765/2008, erbjuder
motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt garantier om oberoende.

DnT,w,50

Vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spektrumanpassningsterm C50-3150. Ett förkortat skrivsätt för DnT,w +
C50-3150.

DnT,w,100

Vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spektrumanpassningsterm C. Ett förkortat skrivsätt för DnT,w + C.

L´nT,w

Vägd standardiserad stegljudsnivå

LnT,w,50

Vägd standardiserad stegljudsnivå utan och med
spektrumanpassningsterm CI,50–2500. Ett förkortat skrivsätt
för det högsta värdet av L´nT,w och L´nT,w + CI,50–2500.

Lpeq,T

Ekvivalent ljudnivå under den tid (T) då ljudkällorna är i
drift mer än tillfälligt.

LpAeq,T,nT

Ekvivalent ljudnivå med frekvensvägning A under den tid
(T) då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt,
standardiserad till 0,5 sekunders efterklangstid.

LpAeq,24h,nT

Ekvivalent ljudnivå från trafik med frekvensvägning A
under ett trafikårsmedeldygn, standardiserad till 0,5
sekunders efterklangstid.

LpAFmax,T,nT

Maximal ljudnivå med frekvensvägning A och tidsvägning
F under den tid (T) då ljudkällorna är i drift mer än
tillfälligt, standardiserad till 0,5 sekunders efterklangstid.

LpAFmax,22–06,nT

Maximal ljudnivå med frekvensvägning A och tidsvägning
F för en trafikårsmedelnatt kl. 22.00–06.00,
standardiserad till 0,5 sekunders efterklangstid.

Särskilda boendeformer för
äldre

Bostäder enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen
(2001:453).

Trafikårsmedeldygn

Trafiken under ett år delat med 365 dagar.

Trafikårsmedelnatt

Trafiken nattetid kl. 22.00–06.00 under ett år delat med
365 nätter.

BFS 2021:xx

Byggprodukter
6 § Byggprodukterskahakändaochdokument
eradeegenskaperideavseenden
som harbetydel
seförbyggnadensförmågaat
tuppfyl
l
akravenidenna
förfat
tning.
Byggproduktermedbedömdaegenskaperskaanseshakändaoch
dokument
eradeegenskaperideavseendensom deärbedömda.
Andrabyggprodukt
eränbyggproduktermedbedömdaegenskaperskaprovas
ell
erbestämmasgenom annaninom Europeiskaunionenvedert
agenmetod.
Projektering och utförande
7 § Byggnaderskaprojekteras
1. pået
tfackmässi
gtsät
t,
2. såattarbetetkanut
föraspåettsådantsättat
tkravenidessaföreskri
ft
er
uppfyll
s, och
3. såattförutsat
tunderhål
lkanske.
Projekteri
ngenskadokumenteras.
Förstaochandrastyckenagäll
erint
eom detäruppenbartobehövl
igt.
Vidändringavenbyggnadfårerfarenheterfråndenbefintl
igabyggnaden
användas.
8 § Byggnaderskaut
föras
1. pået
tfackmässi
gtsät
t,och
2. enl
igtupprät
tadehandli
ngar.
9 § Om projekteringochutförandei
nnefat
tarberäkni
ng, provningel
lermätning
skadessabaseraspåvedert
agnametoder.
10 § Vidändringavenbyggnadskadetklarläggas
1. om byggnadenharsådanabristeravseendekravenpåskyddmotbul
lersom
kanåtgärdasinom ramenfördenplaneradeåtgärden,
2. om denpl
aneradeåt
gärdenkanmedföraenförsämri
ngavl
judegenskaperna
idenbefint
l
igabyggnaden, och
3. om ändringenkommerattmedföraennegativpåverkanpåbyggnadens
kult
urvärdenochhurensådannegat
ivpåverkankanundvikas.
Kontroll
11 § Kontrollavattkravenidennaförfat
tninguppfyl
lsskagöras
1. underprojekteringochutförandeenligt12–14 §§ell
er
2. idenfärdigabyggnadenenl
igt15 §ell
er
3. medenkombinationavpunkt1 och2.
Resul
tatetavkont
rol
lenskadokument
eras.
12 § Vidkont
rollunderprojekteri
ngskadetkontrol
l
erasat
tdimensionerande
förutsätt
ningar, projekteringsmetoder, provningsmetoderochberäkningarär
rel
evantaochredovisadeihandl
ingarna.
rollunderutförandeskadetkontroll
erasat
tarbetetut
försenligt
13 § Vidkont
gäl
landehandli
ngar.
lerasnärdetasemotpåbyggarbetsplatsen.
14 § Byggprodukterskakontrol
Kontrollskagörasavat
tmaterialochprodukterharförutsat
taegenskaper.
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Förbyggprodukt
ermedbedömdaegenskaperkankontroll
eninskränkast
il
l
identi
fi
ering, kont
rol
lavmärkningochgranskningavdokument
at
ionenavde
bedömdaegenskaperna.
15 § Vidkont
rollidenfärdigabyggnadenskakont
rollgörasgenom provning,
mätningel
lerbesiktning.
Provningochmätningskabaseraspåvedertagnamet
oder.
Bullerskyddsdokumentation
16 § Enbul
lerskyddsdokumentationskaupprät
tasom åtgärdenärlov- el
ler
anmälningspl
ikt
ig. Avbul
l
erskyddsdokument
at
ionenskaförut
sättningarnaför
lerfördenuppfördabyggnadenel
lerden
ochut
formningenavskyddetmotbul
ändradedelenframgå.

2 kap. Krav vid uppförande av nya byggnader
Tillämpningsområde
1 § Kravenidettakapit
elgäl
leribost
äderochlokaleriform avvårdlokaler,
förskolor, frit
idshem, undervisningsrum iskolorsamtrum iarbet
slokal
eravsedda
förkontorsarbete.
Krav på skydd mot buller i byggnader
2 § Byggnader, derasinst
all
at
ionerochmotordrivnaanordningarskautformas
såattbul
lerfråndessaochbull
ermell
anutrymmenibyggnadenl
ikvälsom bul
ler
uti
fråndämpasidenomfat
t
ningsom denavseddaanvändningenkräver.
Deljudegenskapersom skabeaktasär
1. luftl
judsisolering,
2. steglj
udsnivå,
3. ljudnivåfråninstallati
onerochmotordrivnaanordningar,
4. ljudnivåfrånytt
reljudkällor, och
5. eft
erklangst
id.
Särskilda krav för bostäder
3 § Bostäderi
nom särskil
daboendeformerföräldreskauppfyl
ladekravpå
lägstati
ll
åtnaluft
l
judsisoleringsom framgåravt
abell2:1.
Tabell 2:1

Lägsta tillåtna luftljudsisolering i bostäder inom särskilda
boendeformer för äldre

Utrymmen

4

Ljudnivåskillnad DnT,w,50
mellan utrymmen [dB]

Ljudnivåskillnad DnT,w,100
mellan utrymmen [dB]

Från närings- och
serviceverksamhet och
gemensamma garage till
utrymmen i bostäder inom
särskilda boendeformer för
äldre

56

-

Från trapphus, korridor
eller loftgång till utrymmen i
bostäder inom särskilda
boendeformer för äldre

-

40

BFS 2021:xx

Utrymmen

Ljudnivåskillnad DnT,w,50
mellan utrymmen [dB]

Från övriga utrymmen
utanför bostaden till
utrymmen i bostäder inom
särskilda boendeformer för
äldre

Ljudnivåskillnad DnT,w,100
mellan utrymmen [dB]

-

52

4 § Bostädersom int
eomfat
tasav3 §skauppfyl
ladekravpålägstati
l
låt
na
luftl
judsisoleringsom framgåravtabel
l2:2.
Tabell 2:2

Lägsta tillåtna luftljudsisolering i bostäder

Utrymmen

Ljudnivåskillnad DnT,w,50
mellan utrymmen [dB]

Från närings- och
serviceverksamhet och
gemensamma garage till
utrymmen i bostäder
Från trapphus, korridor
eller loftgång till utrymmen i
bostäder
Från övriga utrymmen
utanför bostaden till
utrymmen i bostäder

Ljudnivåskillnad DnT,w,100
mellan utrymmen [dB]

56

-

-

44

52

-

5 § Bostäderi
nom särskil
daboendeformerföräldreskauppfyl
ladekravpå
högst
at
il
låtnastegl
judsnivåsom framgåravtabel
l2:3.
Kravengäl
lerintestegl
judfrånhygienrum ibost
äder, frånut
rymmenmed
försumbarstegl
judsbel
astni
ngochfrånengolvareaom 1 m2 i
nnanförbostadens
entrédörr.
Tabell 2:3

Högsta tillåtna stegljudsnivå i bostäder inom särskilda
boendeformer för äldre

Utrymmen

Stegljudsnivå LnT,w,50 i utrymmen [dB]

Från närings- och serviceverksamhet och
gemensamma garage till utrymmen i
bostäder inom särskilda boendeformer för
äldre

52

Från trapphus, korridor, loftgång eller
gemensam uteplats till utrymmen i
bostäder inom särskilda boendeformer för
äldre

62

Från övriga utrymmen utanför bostaden till
utrymmen i bostäder inom särskilda
boendeformer för äldre

62

6 § Bostädersom int
eomfat
tasav5 §skauppfyl
ladekravpåhögst
at
il
låtna
steglj
udsnivåsom framgåravtabel
l2:4.
Kravengäl
lerintestegl
judfrånhygienrum ibost
äder, frånut
rymmenmed
2
försumbarstegl
judsbel
astni
ngochfrånengolvareaom 1 m i
nnanförbostadens
entrédörr.

5
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Tabell 2:4

Högsta tillåtna stegljudsnivå i bostäder

Utrymmen

Stegljudsnivå LnT,w,50 i utrymmen [dB]

Från närings- och serviceverksamhet och
gemensamma garage till utrymmen i
bostäder

52

Från trapphus, korridor, loftgång eller
gemensam uteplats till utrymmen i
bostäder

62

Från övriga utrymmen utanför bostaden till
utrymmen i bostäder

56

7 § Lj
udibost
äderfråni
nstall
at
ionerochmotordrivnaanordningaribyggnaden
skauppfylladekravpåhögstati
ll
åtnasammantagnal
j
udnivåersom framgårav
tabell2:5 ochtabell2:6.
Kravengäl
lerinteförl
judfrånsådanainst
al
lat
ionerel
l
ermotordrivna
anordningarsom brukarensjälvråderöverochsom i
nt
emedförattljudnivåernai
någonannanbost
adöverskrids.
Tabell 2:5

Högsta tillåtna sammantagna ljudnivåer i bostäder från
installationer och motordrivna anordningar

Utrymmen

Ekvivalent
ljudnivå,
LpAeq,T,nT [dB]

I utrymmen för
sömn och vila,
daglig samvaro eller
måltider
Tabell 2:6

30

Ekvivalent ljudnivå, för
ljud som innehåller tydligt
hörbara variationer eller
toner, LpAeq,T,nT [dB]
25

Maximal
ljudnivå,
LpAFmax,T,nT
[dB]
35

Högsta tillåtna sammantagna lågfrekventa ljudtrycksnivå i bostäder
från installationer och motordrivna anordningar

Tersband [Hz]

Ekvivalent ljudtrycksnivå i utrymmen för sömn och vila,
daglig samvaro eller måltider Lpeq,T [dB]

31,5

56

40

49

50

43

63

42

80

40

100

38

125

36

160

34

200

32

8 § Lj
udibost
äderfråntrafikskauppfyl
ladekravpåhögst
al
judnivåsom
framgåravtabel
l2:7.
Maxi
malljudnivånatt
et
idfråntrafi
kfåröverskridasmedhögst10 dB högst
fem gångerpertrafikårsmedelnat
t.
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Tabell 2:7

Högsta tillåtna ljudnivåer i bostäder från trafik

Utrymmen

Dygnsekvivalent
ljudnivå, LpAeq,24h,nT [dB]

I utrymmen för sömn och
vila, daglig samvaro eller
måltider

Maximal ljudnivå nattetid,
LpAFmax,22-06,nT [dB]

30

45

9 § Lj
udfrånandrayt
trel
judkäll
oränt
rafikskauppfyll
adekravpåhögst
a
ti
llåtnasammantagnal
judni
våersom framgåravtabel
l2:8 ochtabell2:9.
Tabell 2:8

Högsta tillåtna sammantagna ljudnivåer i bostäder från andra yttre
ljudkällor än trafik

Utrymmen

I utrymmen för
sömn och vila,
daglig samvaro
eller måltider
Tabell 2:9

Ekvivalent
ljudnivå, LpAeq,T,nT
[dB]

Ekvivalent
ljudnivå, för ljud
som innehåller
tydligt hörbara
variationer eller
toner, LpAeq,T,nT
[dB]

30

25

Maximal ljudnivå,
LpAFmax,T,nT [dB]

45

Högsta tillåtna sammantagna lågfrekventa ljudtrycksnivå i bostäder
från andra yttre ljudkällor än trafik

Tersband [Hz]

Ekvivalent ljudtrycksnivå i utrymmen för sömn och vila,
daglig samvaro eller måltider Lpeq,T [dB]

31,5

56

40

49

50

43

63

42

80

40

100

38

125

36

160

34

200

32

3 kap. Krav vid ändring av byggnader
Allmänt
1 § Det
takapi
teli
nnehål
l
erbest
ämmelserom hurkravenvi
duppförandetavnya
byggnaderfåranpassasochavst
egfrånkravengörasvi
dändringavbyggnad.
Anpassning och avsteg vid ändring av byggnader
2 § Vidändringavenbyggnadskadenändradedelenuppfyll
akraveni1 kap.
tni
ng. Kravenfårdockanpassasochavstegfrånkraven
och2 kap. idennaförfat
görasom
1. detkrävsförattuppfyll
akravenpåvarsamhet,
2. detkrävsförattföl
jaförbudetmotförvanskni
ng,
3. detäroskäl
igtmedhänsynti
lländringensomfat
tni
ng,

7
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4. ettuppfyl
landeavkravenenbartmedförenförsumbarförbät
tringav
byggnadensskyddmotbull
er,
5. kostnadenäroskäligthögiförhål
landet
il
ldenförvänt
adenytt
an,
6. detfinnst
ekniskaskäl,ell
er
7. om detbehövsförat
tettannatutformnings- el
lert
ekni
sktegenskapskravska
kunnati
llgodosespåengodtagbarnivå.
3 § Försämringavskyddmotbul
leribyggnadenfårendastskeom
1. byggnadenävenefterändri
nguppfyl
lerkraveni1 kap. och2 kap. idenna
förfat
tning,
2. detkrävsförattkunnati
ll
godoseet
tut
formningskrav, ettannattekniskt
egenskapskravel
lerförattt
il
lvarat
abyggnadenskulturvärden, eller
3. försämri
ngenkanansesvaraförsumbar.
Ändrad användning
4 § Vidändradanvändningskaändringensomfat
tni
ngbedömasut
ifrånom den
äl
lerhögrekravpåskyddmotbul
leribyggnadenj
ämfört
nyaanvändningenst
meddent
idigareanvändningen.
Varsamhet
5 § Enåtgärdskaansesuppfyl
lakravetpåvarsamhetom åtgärdenrespekterar
byggnadenskaraktäravseende
1. proport
ioner, form ochvol
ym,
2. materialvalochut
förande,
3. färgsättning, samt
4. detalj
omsorgochdetal
jeringsnivå.
Åtgärdenskaocksåtati
llvaradetalj
ersom ärväsent
ligaförbyggnadens
karaktärochbibehåll
eregenskaperavbetydelseförboende- ochbrukarkval
it
eter.
Förbud mot förvanskning
ngavensärski
lt
6 § Förat
tenåtgärdinteskaansesmedföraenförvanskni
värdefullbyggnadskaden
1. int
eförändrabyggnadenskaraktärsdrag,
2. int
eskadadeegenskapersom l
iggerti
llgrundförbyggnadensel
ler
bebyggelseområdet
skulturvärden, och
3. vidutbyt
eavbyggnadsdelarut
förasmedsådanamateri
al,sådanteknikoch
sådantutförandesom äranpassatti
llbyggnadensålderochkaraktär.
Särskilt värdefull byggnad
7 § Bedömningenavom enbyggnadärsärskil
tvärdeful
lurkulturhist
oriskell
er
historisksynpunktskagörasmotföl
jandekrit
erier:
1. Byggnadentydli
ggört
idigaresamhäl
lsförhål
landengenom att
a) byggnadenrepresenterarentidigarevanl
igbyggnadskategoriel
ler
konst
ruktionsom nuharbl
i
vitsäl
lsynt,
al
aochekonomi
ska
b) byggnadenbelysertidigarebostadsförhål
landen, soci
vil
lkor, arbetsförhåll
anden, olikagrupperslivsvi
ll
kor, stadsbyggnadsi
dealell
er
arki
tektoniskaidealsamtvärderingarochtankemönster, el
ler
c) byggnadenharrepresenteratenförlokalsamhäl
letvikt
i
gfunktioneller
verksamhet
.
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2. Byggnadentydli
ggörsamhäll
sut
veckli
ngengenom att
a) byggnadengenom sinfunkt
ioni
l
lustrerarettväsentl
igtskeendeell
eren
väsentl
igsamhäl
lsföret
eel
se,
b) byggnadenhart
jänatsom förebildel
lerpåannatsättvari
tuppmärksammadi
sinsamti
d, eller
c) byggnadenprägl
asavenst
arkarkitektoniskidé.
3. Byggnadenisigutgörenkäll
at
il
lkunskapom sint
idsmaterial,t
eknikoch
utförande.
4. Byggnadenvärderashögtiettlokal
tsammanhanggenom attdenharhaft
storbetydelseiort
enssoci
alal
ivel
lerförortensident
it
etell
erilokal
at
radit
ioner.
Enbyggnadkanansesvarasärski
ltvärdefullfrånkonst
närl
igsynpunktgenom
attdenuppvi
sarsärskildaesteti
skakval
it
eterell
erharenhögambit
ionsnivåmed
avseendepåarki
tektoniskgestal
tningel
leriut
förandeochmat
erial
valel
leri
konst
närli
ggestaltningochutsmyckning.
Enbyggnadkanansesvarasärski
ltvärdefullfrånmi
ljömässigsynpunktgenom
attdenutgörendelavettbebyggelseområdesom kanansessärskil
tvärdeful
lt
enl
igtförst
astycketell
erandrastycket.
Förattenbyggnadskaansesvarasärskil
tvärdefullskabyggnadensärski
ltväl
belysaettvisstförhål
landeell
erisit
tsammanhanghafåmotsvarighetersom kan
belysasammaförhål
lande.
Enbyggnadfråntidenföre1920-tal
et
sbebyggelseexpansion, som harsin
huvudsakl
igakaraktärbevarad, skaansesvarasärskil
tvärdefullaom inteannat
visas.

1. Dennaförfattningträderikraftden1 januari2022.
2. Äldrebestämmelseriavsnit
t7 BullerskyddBoverket
sbyggregler(2011:6) –
föreskrifterochal
l
männarådfårdockt
il
lämpaspåsådanaarbetensom avsesi
punkten2 iövergångsbestämmel
sernat
il
lBoverketsföreskri
ft
erom ändringi
Boverketsbyggregler(2011:6) – föreskrifterochal
lmännaråd(BFS 20xx:xx).
I sådanafallskaävenbest
ämmel
sernaiavsni
tt1 och2 iBoverketsbyggregl
er
(2011:6) – föreskrifterochall
männarådti
ll
ämpasavseendekravenpåskyddmot
bull
er.
PåBoverket
svägnar

FÖRNAMN EFTERNAMN

FörnamnEfternamn
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Sammanfattning
Dennakonsekvensutredni
ngavserförslagti
l
lnyaföreskri
ft
erom skydd
motbul
leribyggnaderochförslagt
il
lupphävandeavavsni
tt7 Bul
lerskyddBoverketsbyggregler(2011:6) – föreskri
fterochal
lmännaråd,
BBR. Försl
agett
il
lnyaföreskri
ft
er– som hart
rekapi
tel– byggerpåen
nyregel
model
lförBoverketsbyggregler. Regel
model
l
enhararbet
at
s
fram inom ramenförettregeringsuppdragt
il
lBoverket
, at
tseöverbyggochkonst
rukt
ionsreglerna.
Kapit
el1 innehåll
erövergri
pandebestämmelserom blandannatt
i
llämpningsområdet,byggprodukt
er, proj
ekt
ering, utförandeochkontroll
. Det
ta
kapi
telinnehåll
erocksåkravpådokumentat
ionavförutsättningarnaför
ochut
formningenavdenuppfördabyggnadensel
lerdenändradedelens
skyddmotbul
ler, vilkenbenämnsbullerskyddsdokumentati
on. Kravetpå
bull
erskyddsdokumentationkommerat
tinnebäravi
ssaadmini
st
rativa
kostnader. Samt
idigtbedömsdenbidrat
il
leneffektiviseringidri
ft- och
underhål
lsskedet.Densammantagnabedömningenärattbul
lerskyddsdokument
at
ionennormaltärsamhäll
sekonomisktlönsam settöver
byggnadenslivsl
ängd.
Kapit
el2 innehåll
erkravvi
duppförandeavnyabyggnader. Boverket
föresl
åroli
kapreciseri
ngsni
våerförbostäderrespekt
iveförlokaler. För
bostäderföreslåsenhögrepreciseri
ngsnivåänförlokaler. Denföreslagna
preciseri
ngsnivånförbostäderinnebärat
tkvant
itati
vakravangesför
ljudegenskaperna. Förlokal
erföreslårBoverketistäl
letattföreskri
ft
erna
enbartskai
nnehål
lakval
it
ativakrav. Förlokal
erbetyderdett
aatt
byggsektornbehöveromsät
taföreskrifternafrånkvali
t
ati
vakravvid
ti
llämpningen.
Kapit
el3 innehåll
erkravvi
dändringavbyggnader. Bestämmel
sernahär
regl
erarhuranpassningochavst
egfrånkravenikapit
el1 och2 fårgöras
vidändringavbyggnader.
Avsiktenmeddennyaregelmodel
lenärblandannatat
tförbät
trabyggsektornsförut
sät
tningarattutvecklainnovativalösni
ngarsom skapar
mervärdeochuppfyl
lerdettekniskaegenskapskravetom skyddmot
bull
eribyggnader. Settövert
idkommerdet
taat
tbidrati
llat
tstärka
orn, vi
lketskapar
konkurrensförhåll
andenainom densvenskabyggsekt
mervärdenidebyggnadersom uppförs.
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Bestämmelsernaom bul
lerskyddbrytsal
lt
såutfrånBoverketsbyggregl
er
ochpl
acerasiennygrundförfatt
ning. Avsi
ktenärdockint
eattisak
förändrakravni
vånavseendeskyddmotbull
eribyggnaderjämförtmed
tidigare. Samtidigtinnebärförfat
tningsförsl
agetändåattnågrakravför
bostäderskärps, medannågraandralätt
as. SammantagetärBoverkets
bedömningat
tbyggkostnadernaintekommerat
töka, utanidefl
est
afal
l
kanminskaell
ervaraoförändrade. Försl
agetkommerl
edat
il
lettökat
behovavprojekteringavskyddmotbull
eribyggnader, vilketkommer
innebäraenökadeft
erfråganpåsådankompetens.
Förbyggnadsnämndernakommerförsl
agett
il
lföreskrifterom skyddmot
bull
eribyggnaderinnebära, at
tarbet
sprocesserbehöverförändras.
Anledningenärat
tförslagetskaparförut
sät
tningarförnyaochoprövade
lösningar. Dettaisigkanunderenövergångsperi
odi
nnebäramerarbete
ochhögrekostnaderförbyggnadsnämnderna.
Boverketssammant
agnabedömningärattförsl
agetbi
drarti
llmålsät
tningenat
tskapaförut
sät
tni
ngarförökadinnovat
ionochökadkostnadseffekt
ivi
tetibyggandet.Försl
agetmedförbådenegativaochposi
ti
va
konsekvenser. Denegati
vaärdockpålångsi
ktmi
ndreändeposi
ti
va, set
t
urdensammanl
agdasamhällsnyt
tansom förslagetfakt
isktmedför.
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1. Inledning
Deföresl
agnanyaföreskri
fternaom skyddmotbul
leribyggnaderbygger
pådennyaregelmodellenförbyggreglersom Boverkethararbet
atfram.
1
Dennaregelmodel
lbeskrivsirapport
eringen avregeri
ngsuppdragetti
ll
Boverket,at
tseövermyndi
ghetensbygg- ochkonst
ruktionsregler.

1.1 Bakgrund
RegeringenhargettBoverketiuppdrag2 at
tseövermyndighetensbyggochkonst
rukt
ionsregler. I arbet
etmedöversynenarbet
arBoverketmed
ennyregelmodell.Boverketharöverförtreglernaom skyddmotbul
leri
byggnaderti
lldennyaregelmodel
len.
I dagfinnsregl
ernaom skyddmotbull
eriavsni
tt7 iBoverketsbyggregl
er(2011:6) – föreskrift
erochal
l
männaråd(BBR). Boverketsavsikt
ärattavsnit
t7 BBR skaupphävasochersät
tasavdenuföreslagna
föreskrifterna.

1.2 Avgränsningar
Arbet
etmedat
tt
afram nyaföreskrifterom skyddmotbull
eribyggnader
ärenti
l
lämpni
ngavdennyaregel
model
lenförbyggregler. Bakgrund,
mot
ivochkonsekvenserkoppladet
il
lavvägningarochvägvaliutformningenavsjälvaregel
modellenredovi
sasinteidennakonsekvensutredning. Ensådanredovi
sningkommeristäl
letat
tgörasidenrapport
som Boverketöverlämnart
il
lregeringennärregeringsuppdragetat
tgöra
enöversynavbygg- ochkonstrukt
ionsreglernaavslut
as.
il
lnyaföreskri
ft
erom skyddmotbull
eribyggnader
Boverketsförsl
agt
handl
arom kravpåbyggnadernasi
nvändigamil
jö. Föreskrifternaskaint
e
sammanblandasmedbestämmel
sernaiförordningen(2015:216) om
trafikbul
lervi
dbostadsbyggnader, som handl
arom markenslämplighet
förbebyggelse.

1
2

Dnr2653/2019.
Fi2019/02343/BB.
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1.3 Beskrivning av gällande regler
Plan- och bygglagen
I grundenärdetplan- ochbygglagen(2010:900), PBL, som st
äl
lerkrav
pået
tbyggnadsverkstekniskaegenskaper. Enl
igt8 kap. 4 §PBL är
skyddmotbul
lerettavelvatekniskaegenskapskravsom stäl
lspåett
byggnadsverk.
Plan- och byggförordningen
I 3 kap. 13 §plan- ochbyggförordningen(2011:338), PBF, preciserasdet
tekniskaegenskapskravetom skyddmotbul
ler. Förstpreciserasat
tdetär
bull
ersom uppfat
tasavanvändareellerandrapersoneribyggnadsverkets
närhetsom ärföremålförreglering. Vidarepreci
serasattbyggnadsverk
skavaraprojekteradeochutfördasåattkravenuppfyll
s. Slutl
igenpreciserasivi
lkasammanhangsom bull
erreglerasochvilkennivåsom äratt
betrakt
asom acceptabel.Förat
tdettekniskaegenskapskravetavseende
skyddmotbul
lerskavarauppfyl
l
t,gäll
erföl
jande.
x

ggapåennivåsom intemedförenoacceptabelriskför
Bull
retskali
personershälsa.

x

Bull
retskali
ggapåensådannivåat
tsömnochvil
amöjl
iggörs.

x

Bull
retskali
ggapåennivåsom möjl
iggörarbeteundert
il
lfredställandeförhåll
anden.

Boverketharbemyndigandeat
tmeddeladeföreskriftersom behövsför
ti
llämpningenavbestämmelsernaom egenskapskravavseendeskyddmot
bull
er, vi
lketframgårav10 kap. 3 §6 PBF. Boverketsbemyndigande
avseendeändringavbyggnadfinnsi10 kap. 8 §PBF. Vidarehar
Boverketbemyndigandeat
tmeddel
aföreskriftersom behövsförti
l
lämpningenavbest
ämmelsernaom utförandeavbyggnadsarbet
en, vilket
framgårav10 kap. 24 §1 PBF.
Boverkets byggregler
Byggnadsverkutgörsavdelsbyggnader, delsandraanläggningar(1 kap.
4 §PBL).
Avsni
tt7 BBR innehål
lerförskri
fterochall
männarådti
llsåväl
3 kap. 13 §PBF, vi
duppförandeavnybyggnad, som t
il
l8 kap. 7 §PBL,
vidändringavbyggnad.
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Avsni
tt1 BBR innehål
lerreglert
il
l8 kap. 7 §PBL, om ändri
ngavbyggnad. Avsnit
t2 BBR i
nnehål
lerreglert
il
l10 kap. 5 §PBL, om byggherrensansvarförkont
rol
lenavgenomförandetavbyggnadsåtgärder.
Debyggnadersom omfatt
asavkravenskaut
formassåattuppkomstoch
spri
dni
ngavstörandel
judbegränsas. Det
taförat
tolägenheterför
människorshäl
saskakunnaundvikas.
Förbostäderframgårdetavtabell
eriall
männarådti
llföreskri
ft
ernavi
d
vilkal
judförhål
landensom föreskriftenskravnormal
tansesuppfyll
da.
Förlokal
er– iform avvårdlokaler, förskolor, fri
tidshem, undervisningsrum iskolorsamtirum iarbetslokaleravseddaförkontorsarbet
e, samtal
ell
erdyl
ikt– hänvisasiet
tall
mäntrådti
lllj
udkl
assC istandardenför
lokaler, SS 25268, som ettsät
tattvisaat
tföreskriftenskraväruppfyllda.
i
ll
Förattfåytt
erligarekunskapom gäl
landebestämmelserhänvisast
BBR idesshel
het
.

1.4 Mål och motiv
Denyaföreslagnaföreskri
fternaom skyddmotbul
leribyggnaderären
ti
llämpningavdennyaregelmodel
lenförbyggregler. Bakgrund, mot
iv
ochkonsekvenserkoppladeti
llavvägningarochvägvaliut
formningenav
regelmodellenredovisasint
eidennakonsekvensut
redning. Ensådan
redovisningåterfinnsiställ
etiBoverketsrapporteri
ngti
llregeri
ngenav
regeringsuppdragetom översynavbygg- ochkonstruktionsreglerna3.
Kravni
våernaidenyaföreslagnaföreskri
ft
ernaom skyddmotbull
eri
byggnaderskaint
eförändrasisakjämförtmedgäll
anderegler. De
lösningarocharbet
smetodersom t
il
lämpasavbyggsektornidagochsom
uppfyllergäl
landekravskadärförfortsattkunnat
il
lämpas.

1.5 Arbetsmetod
Arbet
etmedat
tt
afram förslagett
i
llnyaföreskrifterom skyddmotbul
ler
ibyggnaderhargenomförtsparall
el
ltmedarbet
etat
tut
veckl
adennya
regelmodellenförbyggregl
er. Ut
formningenavdessanyaföreskrifterhar
därförget
tinspelt
il
lhurregel
modell
enbörvarautformad. Vidareharen
kval
it
etssäkringgjort
s, uti
frånavsiktenat
tföreskri
ft
ernaskamöjl
iggöra
alti
l
lämpni
ng.
endigit

3

Dnr2653/2019.
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InnanBoverketslutl
igtbesl
utarom deföresl
agnanyaföreskri
ft
ernaom
skyddmotbul
leribyggnaderskadessaanmäl
asti
llKommerskol
legium
4
förvidareanmäl
ant
il
lEuropeiskakommissionen. Dennaanmälningsprocedurkrävsförtekniskaföreskrifterochärti
l
lförattbevakadenfria
rörlighet
enavvarorpådeninremarknadeninom unionen. Anmälningsprocedurenärenform avgemensamtremi
ssförfarande, därkommi
ssionenochandramedlemsstat
erfårmöjl
ighetattkommamedsynpunkterpå
desvenskareglerna.

1.6 Föreskrifternas ikraftträdande
Denyaföreskrifternaföresl
åst
rädaikraftden1 januari2022. Deäl
dre
regl
erna(avsnit
t7 Bull
erskydd) iBBR, som föreslåsat
tupphävassamtidigtsom denyaföreskrift
ernaträderikraft,fårt
il
lämpaspåarbet
en;
som a) kräverbygglovochansökanom bygglovkommeri
nt
il
lkommunenföreden1 januari2023, b) kräveranmälanochanmälankommerin
ti
llkommunenföreden1 januari2023, ochc) varkenkräverbygglov
ell
eranmäl
anocharbet
enapåbörjasföreden1 januari2023.
Dettaframgåravövergångsbestämmel
sernati
lldennyaförfat
tningenoch
il
ländringsförfat
tni
ngenmedupphävandetav
övergångsbestämmelsernat
BBR.

1.7 Tidigt samråd
Underarbetetmedförslagett
il
lnyaföreskri
ft
erom skyddmotbull
eri
byggnaderharBoverkethål
li
tettflert
alfördjupadedial
ogmötenmed
branschaktörerinom akusti
k, bul
lerprojektering, byggentreprenadoch
byggmateri
al.Det
taharskettinom ramarnaförSIS tekniskakommit
té
197 förbyggakusti
k.
VidareharBoverketregelbundethaftarbetsmöt
enmedFol
khälsomyndighetenochArbetsmi
ljöverket.
Fol
khälsomyndighet
enharmeddelatall
männarådom bull
erinomhus5.
Deal
lmännarådenhandlarom t
i
llämpningenavmil
jöbalken.
Arbet
smil
jöverketharmeddelatföreskrifterochal
lmännarådom arbet
s6
platsensut
formning . Best
ämmel
sernahandl
arom ti
llämpningenav
arbetsmi
lj
ölagen.

4

6 §förordningen(1994:2029) om t
ekniskareglersamtKommerskollegiumsföreskrifter
om t
ekniskaregler(KFS 2008:1) som gällerverkställ
igheten.
5
FoHMFS 2014:13.
6 AFS 2009:2, s
om frånochmedden1 januari2021 ersättsavnyaföreskrifteroch
allmännaråd(AFS 2020:1).
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Förslagett
il
lnyregel
model
l– medexempelfråndenyaföreskri
ft
erna
om skyddmotbul
leribyggnader– hardi
skuterat
svi
dsexfokusgruppsmöt
enden5–6 februari2020, meddeltagarefrånaktöreribyggsekt
orn.
Boverketharävenhål
li
tettwebbseminarium den7 maj2020, därbland
annatförslagett
i
llföreskrifterom skyddmotbull
eribyggnaderbeskrevs.
Webbseminari
etri
ktadesighuvudsakl
igent
il
lberördaaktörerinom
byggprocessen. I sambandmedwebbseminarietgenomfördeBoverket
ocksået
tstortantalgruppdi
skussionerden11–13 maj2020, därdeltagarnadiskut
eradeframförall
tdennyaregel
model
len. Förslagetti
llnya
föreskrifterom skyddmotbull
eribyggnaderharävenpresent
eratsvid
Boverketssamrådmedfunktionshindersförbundenden26 mars2020.
Föreskri
ft
ernasom rörvarsamhetskravetochförvanskningsförbudethar
diskuterat
svidt
refokusgruppsmötenden29 september–7 oktober2020.
Deltagarevaranti
kvarieranställ
davidkommuner, l
änsstyrelseroch
konsult
företag. DärfannsävenmedverkanfrånRi
ksantikvarieämbetet,
Stat
ensfasti
ghetsverkochantikvarieutbildningenvidUppsal
auniversitet.

1.8 Remissförfarandet
Författ
ningsförslagetski
ckasutpåremissidecember2020. Boverkethar
fastst
äl
ltremi
sstident
il
lcirkat
remånader. Det
tamedhänsynti
llsåväl
tidpunkt
ensom denföresl
agnaförfat
tni
ngensomfattni
ng.
Förslagett
il
lnyaföreskrift
erom skyddmotbul
leribyggnaderi
nnebäratt
mot
svarandegäll
anderegleröverförsiBoverketsnyaregel
model
lför
modell
enbeskrivsirapport
eringenavregerbyggregler. Dennyaregel
ingsuppdragetom översynochbygg- ochkonstrukt
ionsreglerna7, som
redovisadessamt
idi
gtsom dennaremi
ssskickadesut.
Boverketkommerivanl
igordni
ngattpubl
icerainformationom remi
ssen
aförattförsl
agetom föreskrifterom
påmyndighet
enswebbpl
at
s. Dett
skyddmotbul
leribyggnaderskanåutti
llsåmångasom möj
ligt.
Boverketplanerarocksåat
tgenomföraettsemi
narium underremi
sstiden.
Dåskadenyaföreslagnaföreskri
ft
ernaom skyddmotbull
eribyggnader
present
erasingåendeochfrågorskakunnaställ
asochdiskuteras.

1.9 Nordisk jämförelse
Bestämmelserom skyddmotbulleribyggnaderregl
erasiNorge, DanmarkochIslandmedföreskrifterochvägledningar. Deljudegenskaper
som reglerasmotsvarardefem ljudegenskapernaisvenskaregl
er, men
utökatmedvibrat
ioner. Värdenangesävenförlj
udni
våerutomhusvid

7

Dnr2653/2019.

Boverket

14

Konsekvensutredning

byggnadenpåytoravseddaförrekreationochlek. Vägl
edningarna
hänvi
sart
il
lstandarderförvärdenfördelj
udegenskapersom ska
uppfyllas.
I Fi
nlandreglerasskyddmotbullermedhjälpavförordningarochstödjandeanvisningar. Sjul
judegenskaperregleras. Förutom defem som
Sveri
geanvänderti
llkommerstoml
judochvi
brati
oner, menfördesenare
angesingakvanti
tati
vakrav. Däremotangesvärdenförbul
lerut
omhuspå
gårds- ochvi
st
elseområden– som användsförrekreat
i
onochhörti
llen
byggnad– samtpåbalkonger.
Ålandharsammasystem som Sveri
geharidagmedföreskri
ft
eroch
all
männaråd. Närdetgäll
erlokal
eråtergeskvanti
tati
vakravial
lmänna
råddirektibyggreglernaistäl
letföratthänvisat
il
lstandarder.
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2. Generellt om förslaget
I dettaavsni
ttfinnsenövergripanderedogörelseavvadförsl
agetinnebär
iet
tstörresammanhang. Komplementt
il
ldennaredogörel
sefinnsi
avsni
t
t8, meddet
al
jeradekommentarerti
llförfatt
ningsförslaget.I
bil
aga1 finnstvåoli
kat
yperavjämförelsetabel
lerivil
kaläsarenkanse
vilketel
lervi
lkaavsnit
tiBBR som mot
svararvi
lkenparagrafiBoverkets
förslagt
il
lnyaföreskri
ft
erom skyddmotbul
leribyggnader. Dåförslaget
ti
lldenyaföreskri
ft
ernat
il
lvissdelharutgåt
ti
frånuppläggetavavdelningA iBoverketsföreskri
fterochal
l
männaråd(2011:10) om ti
ll
ämpningaveuropeiskakonstruktionsstandarder(eurokoder), EKS, sååterfinnsävendennaföreskriftijämförelset
abellerna.
Boverketsmålsät
tningharvari
tattkravni
vånavseendeskyddmotbull
eri
byggnaderint
eskaförändrasiförsl
agett
il
lnyaförskri
fternajämförtmed
vadsom gäl
leridag. Boverkethariomarbet
ningenavgäl
landeavsni
tt7 i
BBR valtat
trenodlaregl
eri
ngen, isyfteat
tskapatydli
gareochmerkonsekventaregler. Det
taharändåinneburi
tvissaförändri
ngarav
kravvärden.
Förbostäderställ
skvant
it
at
ivakravförl
judegenskapernaluft
ljudsi
solering, stegl
judsnivå, l
judni
våfråninstal
lati
onerochmotordri
vnaanordningarsamtl
judnivåfrånyt
trelj
udkällor, liktgäll
anderegl
eriBBR.
Renodl
ingenhardockinneburi
tattvissasi
tuationerharsl
agi
tssamman,
såattfärresi
tuationerreglerasjämförtmediBBR. Ti
l
lexempelföreslås
attenski
ljekonstrukt
ionmellanåenasidanbostaden, åandrasi
dantrapphus, korridorochloftgång, harsammanivåavluftl
judsisolering– oavset
t
om konst
ruktioneninnehål
l
erdörrarochfönst
erel
leri
nte.
Ävenom Boverket
sförslagivi
ssasi
tuati
onerinnebärattkravvärdet
justerasuppåtel
lernedåtärdensammantagnabedömningenat
tkravnivån
förbost
ädertotaltsettint
eförändras. Bost
ädersom uppförsenligtförslagetbedömserhåll
asammanivåavseendeskyddmotbull
ersom om de
uppförsenl
igtgäl
landeregl
er.
Nedanl
istasdehuvudsakl
i
gaförändringarnasom försl
agetinnebär
jämförtmednugäll
anderegler. Dehuvudsakl
igaförändringarnarörhela
tspecifiktordval.
kapi
tel,enstakaparagraferell
erinnebördenavet
Samtl
igapunkt
erhardetgemensamt,at
tdeäravst
orviktförat
tde
föresl
agnaföreskri
ft
ernaskafåavseddeffekt.
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Kapitel 1

x

port
alparagrafen

x

fackmässi
gt

x

vedertagnametoder

x

proj
ekt
eringochut
förande

x

byggherrenskontrol
l

x

bull
erskyddsdokumentation

Kapitel 2

x

bull
erskyddiutrymmenibostäder

x

luftl
judsisoleringochst
egl
j
udsni
vå

x

ljudfråni
nstal
lationerochmot
ordrivnaanordningar

x

ljudfrånytt
reljudkäl
lor

x

eft
erklangst
id

x

skyddmotbul
lerilokaler

Kapitel 3

x

ändringavbyggnad

2.1 Konsekvenser av att skrivelser i allmänna råd
blir föreskrifter
Boverketsförsl
agt
il
lnyaföreskri
ft
erinnebärat
tdelaravdetsom idag
återfinnssom al
l
männarådist
äl
letbl
irföreskri
ft
er. Til
lskil
lnadfrån
föreskrifteräral
l
männarådint
ebi
ndande. Al
lmännarådärsådana
generel
larekommendat
ionerom t
il
lämpni
ngenavenförfattningsom
angerhurnågonkanel
lerbörhandlaiettvi
ssthänseende.8 Allmännaråd
ti
llåterall
tsåat
tdebindandekravsom dehörti
lluppfyllspåannatsätt.
l
männarådflytt
asti
ll
Genom at
tdeförutsät
tni
ngarsom idagfi
nnssom al
föreskrifterbort
fal
lermöj
li
ghetenattuppfyll
akravenpåannatsät
t.Å ena
sidanbl
irregelverketmerentydigt,varpåenl
ikformigti
llämpningfrämjas. Å andrasidanri
skerarregelverketat
tbl
imindreflexibelt.Dennari
sk
föreli
ggerdockfrämstom kraveniföreskri
fternainteutformassom
funkt
ionskrav. Förattmi
nskaproblem som kommermedmerrigida
regl
erharföreskri
ft
enom mindreavvikelseomarbetat
s, merom det
tai
avsni
t
t2.4.

8

Boverket

Se1 §författni
ngssaml
ingsförordni
ngen(1976:725).
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Vilkakonsekvenserförsl
agetfårkanvari
era. Generell
tgörBoverket
bedömningenattförsl
agett
il
lföreskrifterom skyddmotbulleribyggnaderut
anall
männarådkommerat
tfåbegränsadekonsekvenserför
ti
llämpningenj
ämförtmedhurdegäl
landeall
männarådent
il
lämpas
idag.
I 1 kap. denyaföreslagnaföreskri
ft
ernaom projekteri
ng, kontrolloch
dokument
at
ionharförlagorigäll
andeal
lmännarådiBBR. Denyaföreskri
ft
ernaärt
ämligenall
mänthållnaochst
äl
leringadetal
jkravpåhur
proj
ekt
eringmedmeraskagåt
il
l.Ävenom gäl
landeal
lmännarådinteär
bindandesåharbyggherrarattförhållasi
gt
il
ldem. Ant
ingengenom att
föl
jadem el
lergenom at
tvi
saattmanuppfyl
lerkravenpåannatsät
t.Det
ärBoverketsbedömni
ngattdekravsom iförslagetnuist
äl
letangesi
föreskrifternormal
tut
försipraktikenochdärföri
ntelederti
llnågra
nämnvärdaökadekostnader. Kravetpåbull
erskyddsdokumentati
onär
dockheltnyt
t; sevidareom det
taunderavsnit
t2.7 samtunderrubriken
Administrat
ivakostnaderförrespekt
iveaktöriavsnit
t4.
I 2 kap. denyaföreslagnaföreskri
ft
ernaåterfi
nnsfunktionskravsom
eri
alneut
rala.
ti
llåteralt
ernat
ivalösningar. Kravenärteknik- ochmat
VidareärBoverket
suppfatt
ning– efterkontaktermedt
il
lämpande
akust
ikkonsult
er– at
tgäll
andeall
männaråd, i
nklusivedehänvisningar
ti
llstandardersom finnsiråden, iprakt
ikenoftastföl
j
s. Förslagetkan
därförint
eförväntasmedföranågranämnvärtökadekostnader.
Fleraavgäl
landeall
männarådkanupplevassom det
al
j
regl
erande. I
sammanhangetbörocksåuppmärksammasattBoverketvidöversynen
harval
tat
tint
eomformuleraal
lati
llföreskri
ft
er. Fleraall
männaråd
föresl
åshel
tutgå. Dettakanledat
il
lminskadekostnader.
Äveninnehåll
eti3 kap. denyaföreslagnaföreskrifternaharförlagori
BBR. Bestämmel
sernapreciserarhuranpassningochavstegfrånkravpå
skyddmotbul
ler, viduppförandeavnybyggnad, fårgörasvidändringav
byggnad. Dehardärigenom envikt
igrollförenli
kformigt
il
lämpni
ng.
Dettaunderl
ät
tarförsåvälbyggherrarsom myndighet
er. Ävenom
gäl
landeal
l
männarådinteärbindandesåharbyggherrarattförhål
lasig
ti
lldem. Ant
ingengenom attföl
jadeall
männarådenellergenom at
tvisa
attmanuppfyl
lerkravenpåannatsätt.DetärBoverket
sbedömningattde
nyaföreslagnaföreskrifternainteledert
il
lökadekost
nader.
DetärBoverketsbedömning– motovanbeskrivabakgrund– at
t
förslagetom nyaföreskrifterom skyddmotbull
eribyggnaderkan
införasut
anattdekravnivåersom reglerasavriksdagochregering
ändras.
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2.2 Den föreslagna författningens 1 kap.
Nedanredogörsförutvaldadelaravdeövergripandebestämmelsernai
denföreslagnaförfat
tningens1 kap.
Portalparagrafen
PortalparagrafeniBoverket
sförsl
agt
i
llnyaföreskrifterom skyddmot
bull
eribyggnaderanknytermedvet
etti
llformuleringarnaom skyddmot
bull
eriPBF. Boverketvil
lhäri
genom knytadenyaföreslagnaföreskri
fternaom skyddmotbul
leribyggnaderti
llkravetiförordningen. Med
begreppethälsaavseshälsapådetsättdetangesiPBL ochomfatt
arbl.a.
mi
ljöbal
kensbegreppnärdetgäll
erhäl
saurmedi
cinskochhygienisk
synvi
nkel.Vidarevi
llBoverkettydli
ggöraattsamt
ligabyggnaderska
varaprojekteradeochutfördamedbeakt
andeavskyddmotbul
ler. Endast
debyggnadstypersom räknasuppunderrubri
kenTil
lämpningsområde
(2 kap. 1 §denyaföreslagnaföreskri
ft
erna) omfat
tasavdepreciseringar
som sedanfölj
erav2 kap. denyaföreslagnaföreskri
ft
erna.
Mindre avvikelse
Ti
l
lskil
lnadfrånidagensregelverkskabyggnadsnämndeni
ntebehövat
a
ställningti
llhuruvidaförut
sät
tni
ngarnaförmi
ndreavvikelseäruppfyllda.
I övrigtärinnehåll
etochsyftetmedföreskri
ftendensamma.
Genom at
tdeal
lmännarådentasbortiförslagetti
llnyförfattningom
skyddmotbul
leribyggnaderfinnsriskat
treglernabl
i
rmerrigidaochatt
deienskildafal
lbl
irdi
rektolämpl
iga. Däravkanmöjl
i
ghetenattienski
ldafal
lgörami
ndreavvi
kelserfrånföreskrifternaidenföreslagnanya
förfat
tningenkommaat
tökagivetat
tvaldl
ösninguppfyl
lersyftetmed
kravenpåskyddmotbuller, trotsat
tdeformell
tstridermotföreskri
ft
ernasordalydelse. Detärint
edocki
nteBoverket
savsiktattmindreavvikelseskati
ll
ämpasinågonbetydl
igtstörreut
st
räckni
ngjämförtmed
idag.
Jämförtmednugäll
andereglerom mindreavvikelse(1:21 BBR) kommerformuleri
ngenat
tändrassåat
tdetint
elängreangesattbyggnadsnämndenskamedgeenmi
ndreavvikel
se. Byggherrenharansvarföratt
enåt
gärduppfyl
lerkravenochdetärBoverketsbedömni
ngattdetär
byggherrensom skaavgörahuruvidaenmindreavvi
kelsefrånen
föreskriftkant
il
lämpas.
Dettabidrart
il
latttydliggörabyggherrensansvaribyggprocessen.
Byggnadsnämndenkannekast
art- ell
erslutbeskedom regl
ernaom
mindreavvikelsebedömshati
l
lämpatsfel
akt
igtavbyggherrensamtatt
vidbehovutövati
l
lsynieft
erhand.
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Begreppet fackmässigt
Medfackmässi
gtavsesattproj
ekt
ering, utförandeochkontrol
lbaseraspå
vedertagnametoder. Genom enfackmässigproj
ekt
eri
ngochettfackmässigtut
förandesäkerställ
sat
tbyggnadenefterfärdigstäl
landekanuppfyll
a
äl
lerävenat
tbyggnadenkan
kravenpåskyddmotbuller. Detsäkerst
underhål
lasvidbehov, isyfteattbyggnadensskyddmotbullerskakunna
upprätthål
lasövert
id.
Genom enfackmässigproj
ekteringochet
tfackmässigtut
förandesäkerställ
sat
tbyggnadengesförutsätt
ningarat
tuppfyl
lakravenvi
dfärdigställ
andet.I begreppetfackmässighetli
ggerattrespekt
ivearbetsmoment
skautföraspåettsådantsät
tsom kanförväntasavenprofessionellperson
inom akust
ikochskyddmotbul
leribyggnader. Enprofessionel
lperson
användersigavl
ämpl
igabranschregler, branschst
andarderochövriga
inom områdetvedert
agnabestämmelserförattut
föraarbet
smoment
etpå
ekravpå
ettsakkunni
gtochyrkesmässigtsät
t.Däremotinnebärdetint
någonsärski
ldcerti
fieri
ng.
Enfackmässigproj
ekt
eringskat
i
llåtaat
tmankangåti
llbakaochfelsöka
om probl
em uppståribyggnadensfunkt
ionssät
tsenareunderdessl
ivstid.
Dettabetyderattprojekteri
ngensochutförandet
sol
ikafaserskadokumenterasochattol
ikaarbet
smomentskavarasepareradeidokumentationen. I begreppetfackmässigliggerocksåattdenval
dalösningenför
skyddmotbul
lersaknar– såväldi
rektsom i
ndi
rekt– ennegativpåverkan
påbyggnadensförmågaat
tupprätthål
lanivånpåövrigatekniska
egenskapskravochutformningskrav.
Vedertagna metoder
Envedert
agenmetodbyggerpåvet
enskapl
igastudierochmetoderel
ler
kanvarahävdvunnen. Envedertagenmet
odkaninnehåll
aenvissni
våav
osäkerhet,menienfackmässigti
l
lämpni
ngavenvedertagenmetodingår
enbedömningavosäkerhet
ensi
nverkanpåskyddmotbull
eri
byggnaden.
Eftersom detiförslagetti
llnyaföreskrifterom skyddmotbul
leribyggnaderintepekaspånågonsärskildlösningellerrefererast
il
lnågonav
9
10
SIS ellerSEK framt
agenst
andardkommerävenandrametoderatt
kunnabet
raktassom vedert
agna. Envedert
agenmetodkansåledes
innefat
tainternat
ionel
lastandarderel
lervaraframtagnainom ramarnaför
andraorgani
sat
ionerinom vilkabyggsektornsaml
at
s.

9

Svenskainstit
utetförstandarder(SIS).
SEK SvenskElstandard.

10
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Medvedertagenmetodmenasi
nteenvedertagenlösni
ng. Detsom
ist
äl
letavsesärat
tdemetodermanti
ll
ämpar– vi
dberäkning, provning,
mätningel
lerbesiktning– skagrundasigpåförområdetrel
evantvetenskap. Hurt
il
lämpningenavenvedertagenmetodhargenomförtsska
framgåavdehandli
ngarsom upprättatsunderprojekteringen, utförandet
ochkontroll
enavskyddmotbulleribyggnader.
Krav på projektering och utförande
Avsni
tt2 iBBR innehåll
erall
männarådavseendeproj
ektering, förundersökni
ngochut
förande. I försl
agetärmotsvaranderegl
erföreskrifter,
vilketinnebärkravom at
tskyddmotbul
leribyggnaderskaprojekteras
taisigmedförvidareattnär
ochut
föraspåettfackmässi
gtsätt
. Det
proj
ekt
eringenochutförandetavskyddmotbull
erienbyggnadinnefatt
ar
momentdärdi
mensi
oneringgörsgenom beräkningar, provningarell
er
mätningarskadennadi
mensioneri
ngbaseraspåvedert
agnametoder.
Li
kvälsom dimensioneri
ngsmomentunderprojekteringenochut
förandet
skabaserspåvedert
agnametoderskadekont
rollersom ut
försmedhjälp
avprovning, mätningel
lerbesiktningidenfärdi
gabyggnadenbaseraspå
vedertagnametoder.
Deföresl
agnanyaföreskri
fternaom skyddmotbul
leribyggnaderutgår
ifrånattprojekteringenskadokument
eras, om dett
aint
eäruppenbart
obehövligt.
Syftetmedat
tinföradessakravsom föreskri
ftärat
ttydliggörabyggherrensansvarförenkval
itat
ivbyggprocess. Dettaförattmot
verkaensnedvridenochosundkonkurrenspåmarknadenförproj
ekteringochutförandeavskyddmotbul
leribyggnader.
Förundersökning
Vidändringavbyggnadskaunderprojekteri
ngenenförundersökning
genomföras, därdetkl
arläggsom denplaneradeåtgärdenkanmedföra
försämradeni
våerfördetekniskaegenskapskraven. I förundersökningen
ivpåverkanpå
skadetklarläggasom åtgärdenkommermedföraennegat
byggnadenskul
turvärdenochhurensådannegati
vpåverkanisådanafal
l
kanundvikas. Enförundersökningskaävenomfattaenöversynavom
byggnadenharbristeravseendenågontekniskegenskapochom bri
st
en
ri
ml
igenskullekunnaåt
gärdasi
nom ramenfördenplaneradeåtgärden.
Underproj
ekt
eringenavenändringsåtgärdmedgerföreskrifternaat
t
erfarenheterfråndenbefint
ligabyggnadenfåranvändas. Avsiktenmed
det
taärattom enlösni
nghi
tt
il
lsharfungeratt
il
lfredställande, ochförut-

Boverket

Konsekvensutredning

21

sät
tni
ngarnaint
eharändrat
s, fi
nnsdetingenanledningattprojekteringen
måsteutgåfrånmermodernametoder.
Byggherrens kontroll
Förattkval
it
et
ssäkrabyggprocessenföreslåsat
tdetinförsbest
ämmelser
om attkont
rolleravskyddmotbul
leribyggnaderskagenomförasochatt
result
atetavdem dokument
eras. I deföreslagnanyaföreskrifternaanges
ävenhurkontrol
lernaskautföras, beroendepånäribyggprocessende
genomförs, samthurolikat
yperavkontroll
erkankombinerasförat
t
säkerst
äl
laat
tkravenuppfylls.
Kontrollkanviduppförandetavnybyggnadel
lervidändring
eringen, under
genomförasit
reol
ikaskeden. Nämli
genunderprojekt
utförandetochidenfärdi
gabyggnaden. Deföresl
agnaföreskrifterna
angerävenat
tdetkanvarati
ll
räckli
gtat
tendastgenomförakont
rol
ler
underprojekterings- ochut
förandeskedetell
erendastidenfärdiga
byggnaden.
Kontroll under projekteringen

Kontrollunderprojekteri
ngenskasäkerställ
aat
tdimensionerandeförutsät
tni
ngar(detvil
lsägaexempelvi
svi
lkalast
erskyddetmotbull
eri
byggnadenhardimensioneratsför), proj
ekt
eringsmetoder, provningsmetoderochberäkningarärrel
evantaochredovisadeihandl
ingar.
Kontroll under utförandet

Kontrollsom genomförsunderutförandetskasäkerstäl
laattarbetethar
utfört
senligtdehandli
ngarsom upprät
tat
sochkontroll
eratsunderprojekteringen. Syftetärbl
andannatat
tsäkerst
äl
laat
trät
tbyggprodukt
er
används. Vidareärsyftetat
trättarbet
smomentgenomförspårättpl
ats
ochvi
drättt
idpunkt,förat
tdenprojekteradelösni
ngenskakunna
utföras.
Byggproduktersom skaingåienbyggnadskakontrol
l
erasnärdetas
emotpåbyggarbetsplatsenförat
tsäkerställ
aattdehardeegenskapersom
förutsatt
sunderprojekteringen. Förbyggproduktermedbedömdaegenskaperkankontroll
eni
nskränkasti
llident
ifiering, kont
rol
lavmärkning
ochgranskningavdokumentationenavdebedömdaegenskaperna. At
t
bedömaenbyggproduktslämpl
ighetfördenti
ll
tänktaanvändningen
ingårienfackmässigprojektering. Attenbyggproduktharbedömda
egenskaperbetyderi
nt
eat
tdenärlämpli
gat
tanvända.
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Kontroll i den färdiga byggnaden

Kontrollsom genomförsidenfärdigabyggnadenskagörasgenom provning, mätni
ngellerbesi
ktni
ng. Demetodersom dåanvändsskavara
vedertagna.
Krav på bullerskyddsdokumentation
Enbul
lerskyddsdokumentationäret
tsärskil
tdokumentmedenbeskri
vningavförut
sättningarnaförochutformni
ngenavskyddetmotbul
leri
byggnaden. Viduppförandeavennybyggnadskadokumentationen
omfat
taheladennyuppfördabyggnaden. Vidändringavenbyggnadska
denomfatt
adenändradedelen. Enbul
lerskyddsdokumentati
onskat
il
l
exempelredovi
sahurskyddmotbulleribyggnadendi
mensionerats, hur
förutsätt
ningarnagäll
andel
judl
asterbeaktatssamtbull
erdämpandeförmågahosmaterialochprodukter. Vidareskadokument
ati
onenbeskriva
hurutformningenavbyggnadenskonstrukt
ionerochinstall
at
ioner
påverkaruppkomstochdämpningavbul
leribyggnaden.
Detärredanidagnödvändi
gtattunderprojekteringendokument
erade
uppgi
ftersom skaingåibullerskyddsdokument
at
ionen. Detl
agdaförslagetinnebärat
tdetti
llkommeret
tkravpåat
tredovi
sauppgifternaiett
samlatdokument.Boverketbedömerdärförat
tkonsekvensernaavatt
kravetinförsbli
rmarginel
l
a. Det
taeft
ersom projekteri
ngochresult
at
etav
kontrol
lernormaltändåredanfinnsdokumenterade.
Enbul
lerskyddsdokumentationbehöverendastupprät
t
asom åt
gärdenär
lov- el
leranmälni
ngsplikti
g. Anledningent
il
lattkravetbegränsast
il
ll
ovell
eranmälningspl
iktigaåt
gärderärattbyggherreninteskabelastasav
admini
st
rativakostnadervi
dmi
ndreåt
gärder. Lov- el
l
eranmälningspli
ktigaåt
gärderinnebärat
tenkontaktmedbyggnadsnämndenändåbehöver
upprätt
assamthandl
ingarsammanställ
as, redovisasmedmera. Eventuell
t
ytt
erligareadministrati
vtarbeteförbyggherren– at
tislut
etavprojektet
tafram enbul
lerskyddsdokumentation– bedömsdärförbl
ibegränsat.
Genom at
tupprät
taenbull
erskyddsdokumentati
onförbyggnadenell
er
denändradedelenbedömerBoverketat
tförvaltningenavbyggnaden
kommerat
tni
ngenkanbull
erskyddsdokumentunderlätt
as. Underförval
tat
ionenanvändassom ettstödi
nförochunderunderhållsarbetenoch
framt
idaändringaravbyggnaden. Däri
genom kanförvalt
ningeneffektiviseras. At
tförut
sättningarnaförochutformningavskyddmotbul
leri
enbyggnadfinnsdokument
eradekanocksåbi
drat
il
lat
tunderl
ät
taen
stnämndaaspektenärsärski
ltbetydevent
uel
lti
ll
syniefterhand. Densi
elsefullförlokaler, eft
ersom kraveninteärkvant
it
at
ivaförsådanaide
nyaförskri
ft
ernaom skyddmotbul
leribyggnader.
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Tot
altset
t,underbyggprocessenochunderbyggnadensbrukande, bör
kravetpåbul
lerskyddsdokumentationledat
il
lminskadekostnaderför
bådesamhäl
letochfast
ighetsägaren. I defal
ldärbyggherrenoch
fastighet
sägarenärol
ikaaktörerkandockkostnadenochnyt
tanaven
bull
erskyddsdokumentationbliojämntfördelad.

2.3 Den föreslagna författningens 2 kap.
Nedanredogörsförutvaldadelaravreglernaviduppförandeavnya
byggnaderidenföreslagnaförfat
tningens2 kap.
Krav på bullerskydd i utrymmen i bostäder
I dennyaregelmodellenfinnst
repreciseri
ngsnivåerförreglernaviduppigenA, B ochC, därC harhögstpreciserförandeavnybyggnad. Näml
ingsnivå. I preciseri
ngsnivåA ställ
sendastkvali
tativakrav, därföreskri
fternabeskrivervilkaegenskaperochivilkenut
st
räckningdessaskatasi
beakt
andeviduppförandeavnybyggnad. I preci
seringsnivåB st
äl
lset
t
kvant
it
at
ivtkraviform avettsammanvägtkrav. I preciseringsnivåC angeskvant
it
at
ivakravseparatförol
ikaegenskaper.
lerC – enligtden
Boverketharutret
thuruvi
dapreci
seringsnivåA, B el
nyaregelmodel
lenförbyggregl
er– lämparsigbästförnyakravpåskydd
motbul
leribyggnader. Utgångspunktenförattbestämma
preciseri
ngsnivåharbeaktateventuel
lasvagapartersamtakustik- och
byggsektornsmognadochmöj
li
ghetatttasit
tansvariti
llämpningenav
regl
erna.
FörbostäderharBoverketval
tpreci
seringsni
våC. Det
tai
nnebäratt
föreskrifternaförbostäderärpreciseradeochrenodlademedut
tryckliga
kvant
it
at
ivakrav. Anledningent
il
ldett
aäratthyresgästerochbrukareav
bostäderiregelint
ehardeförutsätt
ningarsom behövsförat
tkunna
påverkaprocessen.
Kravenförluft
ljudsi
sol
eringi3 och4 §§samtst
egl
judsnivåi5 och6 §§
gäl
lerfrånutrymmenutanförbostadent
i
llutrymmenibostäder. Avgörandevidbedömningenavom et
tut
rymmeärinom bostadenärhuruvidadenboendesjälvexkl
usivtråderöverut
rymmet.Ettexempelpået
t
utrymmesom denboendei
nteexklusivtråderöverärengemensam
tvättstugaiet
tflerbostadshus.
Förinst
al
lationerochmotordrivnaanordningarsom ärinom byggnaden
gäl
lerkravenligt7 §. Instal
lat
ionerochmotordrivnaanordni
ngarsom är
utanförbyggnadensessom ytt
reljudkäl
lorochfördessagäl
lerkrav
enl
igt9 §.
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Luftljudsisolering och stegljudsnivå
Denyaföreslagnaföreskri
fternamot
svararistortdekvant
it
at
ivakrav
som angesial
lmännarådiBBR förl
uftl
judsisoleringochstegljudsni
våi
normalfallet. Det vill säga ”från övriga utrymmen utanför bostaden till
utrymmeni bostäder”. Demindrejusteringaravkvant
itati
vakravsom
trotsall
tföresl
åsframgåravkommentarervidrespekti
veföreskri
fti
avsni
t
t7.
Luft
ljudsi
sol
eringochstegl
judsnivåförbostäderinom särski
ldaboendeformerföräldreredovisasisärski
ldatabel
ler. Kravenmot
svarargällande
värdeniBBR ochinnebäri
ngenförändringisak. Dessabostäderkan
proj
ekt
erasundersammaförutsät
tningarsom tidigare. Definit
ionenatt
detsom avsesärbostäderenligt5 kap. 5 §andrastycketsoci
al
tjänst
lagen
fternabl
irtydligare.
(2001:453) innebärocksåattföreskri
I tabell 7:21a BBR finns angivelsen ”från gemensam uteplats, exempelvis
balkong eller terrass till bostad”. Något värde för luftljudsisolering från
gemensam uteplatsfinnsdockinte, utantabel
lenhänvi
sarti
lltabel
l
7:21c, yt
trel
judkäl
lor. Påsammasät
tkanmangörameddenuföreslagna
nyaföreskrifterna. Detvi
l
lsägaat
tom manbefararri
skförstörningfrån
gemensam uteplatsgårdetattanvändatabell2:8 iföreskri
ft
erna. Den
tabell
enangerkravpåhögstat
i
llåtnasammantagnal
judnivåerfrånandra
ytt
reljudkäl
loräntrafik. Medgemensam ut
epl
atsavsesenstörrebalkong
ell
erterrasssom meränenbostadhart
il
lgångt
il
l.
abell7:21aBBR kandeniall
männarådetrekommenderaEnl
igtnot.1 it
denivånfrångåsförst
egl
judfrånhygienrum, förrådochengolvyta
omedelbartinnanförtamburdörrpåci
rka1 m2. I denuföresl
agnaföreskri
ft
ernamedgesettli
knandeavstegmedfölj
andeformul
ering(2 kap.
5 §andrastycketsamt6 §andrastycketdenyaföreslagnaföreskrifterna).
”Kraven gäller inte stegljud från hygienrum ibost
äder, frånut
rymmen
medförsumbarst
egl
judsbel
astningochfrånengolvareaom 1 m2 innanför bostadens entrédörr”.
Syftetmedat
tt
il
låtaavst
egförhygi
enrum ibostäderärat
tdessaytor
säl
lanbet
rädsmedhårdaskor.
Närdetgäll
erutrymmenmedförsumbarstegljudsbelastningavsesutrymmensom säll
anbeträds. Såsom utrymmenförsäsongsförvaringt
il
lhörandebostäderocholikadri
ftutrymmensom barabeträdsvidservicearbeten. Detföresl
åshärenändringfrån ”förråd” till ”utrymmen med
försumbar stegljudsbelastning” (jämfört med BBR). Detta eftersom detär
Boverketsbedömningattavstegetti
l
lämpassåredanidagsamtat
tdet
nyabegreppetärmerändamålsenli
gt.
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Syftetattt
il
låtaavst
egför1 m2 innanförbost
adensentrédörrärat
tdet
oftaärönskvärtmedenhårdgjordyt
adärutomhusskorförvaras.
Detreovannämndati
ll
åtnaundantagenfrånsteglj
udsnivåernaibostäder
berorpåbyggnadst
ekniskaochekonomiskaskäl.Boverketbedömeratt
dessaundantaginteinnebärenoacceptabelriskförmänniskorshäl
sa.
KravetiBBR om attsärski
l
tl
judisolerandeåtgärderskavidtasom bul
lrandeverksamhetgränsarti
llbost
äderfinnsintemedidenuföresl
agna
föreskrifterna. Detgenerel
l
akravet– attbul
lerskadämpasidenomfat
tningsom denavseddaanvändningenkräver– gäl
lerdockal
lt
id. Det
högrekravetpål
uftl
judsisoleringochsteglj
udsnivåsom angesför
näri
ngs- ochservi
ceverksamhetsamtgemensammagaragegeret
tbra
grundskydd, vil
ketocksåmotsvarardenformuleri
ngsom finnsigäl
lande
BBR.
Fol
khälsomyndighet
ensall
männarådom bulleri
nomhusgerrekommendat
ionerfört
i
llämpningenav9 kap. 3 §mi
lj
öbalkenvadgällerbull
er
inomhus. Det
tagäll
eroavsettkäl
lanti
llbul
lretochbörföl
jasavdensom
bedriverenbul
lrandeverksamhet.Föri
nst
al
lationerel
l
ermotordrivna
anordningargäl
leral
lt
id7 §Boverketsföreslagnanyaföreskri
ft
er,
oavsetthurbul
lrandekäl
lanär.
Ljud från installationer och motordrivna anordningar
I deföresl
agnanyaföreskri
fternautvidgarBoverketomfat
tningenav
vilkamaskinersom omfat
tasavkravenom lågfrekventljud. Det
tagenom
att begreppet ”installationer och hissar” ersätts med ”installationer och
motordrivna anordningar”. Det är dock Boverkets bedömning att de
maskinersom förändringenavserredanidagbetraktassom eni
nst
al
lation, varfördetintetordemedföranågrabet
ydandekonsekvenser.
Värdetförl
ågfrekventl
judsom iBBR regleratsmedenC-vägdl
judnivå
kommerideföreslagnaföreskrifternaistäl
letomfat
taniot
ersbandinom
området31,5–200 Hertz(Hz). Dettaöverensst
ämmermedFolkhälsomyndighetensall
männaråd.
Närdetgäll
erljudfråninst
all
at
ionerochmotordrivnaanordningarhar
igsamvaro. Tidigare
kravinförtspålågfrekventl
judiut
rymmenfördagl
gäl
ldedetendastutrymmenförsömnochvi
la. Boverketharvaltat
t
föresl
ådennaförändringdådetunderprojekteringenärsvårtattpå
it
et
enkommerat
tanvändas
förhandbedömavilkaut
rymmensom ireal
försömnochvi
lasamtvilkasom kommeranvändasti
l
ldagligsamvaro.
Detärdärförenklareom sammakravpåskyddmotbullerställspådessa
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utrymmen, vi
lketsamtidigtmöj
li
ggörenhögrefl
exi
bi
li
tetiutformningen
avbostäder.
Ingakravvärdenangesiutrymmenförmatl
agning. I enöppenplanlösningbli
rdetdärmedkravetiut
rymmenfördagl
igsamvarosom bl
ir
styrande.
Ingakravvärdenangesförhygienrum ibostäder. Etthygienrum ibostäder
ärettrum avset
tförmänniskorattti
ll
fäll
igtvi
stasi,varfördetsaknas
behovavet
tkvant
it
at
ivtkrav. Fortfarandegäl
lerat
tdetintefårvaraså
högal
judnivåerat
tdetbli
renoacceptabelriskförmänniskorshäl
sa.
Li
kasåmåsteljudnivåeriomkringligganderum avseddaförsömn, vil
a
ell
erdagl
igsamvarouppfyl
ladekravsom angesförinstall
at
ioneroch
mot
ordrivnaanordningar. Om l
judeti
nnehål
lerhörbaravariationerel
ler
tonerskärpsdenekvi
val
ent
alj
udni
vånmed5 dB, vilketmotsvarardet
all
männarådetigällandeBBR.
Ljud från yttre ljudkällor
I deföresl
agnanyaföreskri
fternaärkravnivånförl
judfrånyt
trel
judkäl
loristortset
toförändradjämförtmedBBR. Dethartydl
iggjortsat
tför
trafikgällerl
judnivåerföretttrafi
kårsmedeldygnochförövrigal
juddareinförsävenkravpål
ågfrekvent
käl
lorgäl
lernärkällornaäridrift.Vi
ljudförandraytt
reljudkäll
oräntrafik. Kravetomfatt
artersbandsvärden
31,5–200 Hzsamtet
tskärptkravom l
judetinnehål
lert
oner, vil
ket
stämmeröverensmedFol
khälsomyndighet
ensal
lmännaråd.
Efterklangstid
Efterkl
angst
idregl
erasintemedkvanti
tat
ivakravibost
äder. Detregleras
ist
äl
letgenom detgenerell
akvali
tat
ivakravet
, at
teft
erklangstidenska
dämpasidenomfattningsom denavseddaanvändningenkräver(2 kap.
2 §denyaföreslagnaföreskri
fterna).
Dett
idi
gareall
männarådetiBBR som angavvärdenfört
rapphusoch
korridorharingenmotsvari
ghetidenuföreslagnanyaföreskrifterna.
Skydd mot buller i lokaler
Avregel
modell
enstrepreci
seringsnivåerharBoverketval
tpreci
seringstskyddmotbul
lerilokalerinte
nivåA förlokaler. Dettainnebärat
regl
erasmedkvanti
tat
ivakrav, utanenbartmedkvali
t
ati
vakrav. Närdet
gäl
lerut
formningenavskyddmotbull
erilokal
erärdetvanligtattbyggherrenell
erbestäl
larenharegna, omfat
tandekravfördelokalersom
Boverketreglerar. Detfinnsävenorgani
sat
ionerochmyndighetersom
ti
llhandahål
lervärdenat
tanvändasom underl
agförprojektering. För
vårdlokaler finns exempelvis ”Program för teknisk standard” (PTS) och
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kommunerharoftaegnaprogram som skaföl
jasvidprojekteringav
skolor. Ävenkontorslokaleräroftabest
äl
larspeci
fikabeträffandel
judmi
ljöochkravpåsekretess. Fi
nnsintenågotspecifiktbestäl
larkravärdet
ful
ltmöjl
igtat
tföl
jastandardSS 25268. Dennast
andardangerkvanti
tativavärdenfördeljudegenskapersom behöveruppfyl
l
asidet
yperav
lokalersom Boverketregl
erar.
Attregl
eraskyddmotbul
lerilokalerut
ankvant
it
at
ivakravlämparsig
ävenisi
tuat
ionerdärmanunderprojekteringeninteisammautsträckning
vethurutrymmetskanyt
tj
asel
lerom manutanstorasvåri
gheterkan
anpassabyggnadenefterbehovisenareskedenili
vscykeln. Dett
akan
oftavarafal
letförkontorsbyggnader.

2.4 Den föreslagna författningens 3 kap.
Nedanredogörsförutvaldadelaravreglernavidändri
ngavbyggnaderi
denföreslagnaförfat
tningens3 kap.
Krav vid ändring av byggnad
3 kap. ideföresl
agnaföreskri
fternaangerhurkraveni1 och2 kap. ska
ti
llämpasvidändringavbyggnader.
Desenastesexårenharant
alett
il
lkomnabostäderibefintl
igtbestånd
utgj
ortci
rkat
ioprocentavbostäderinyuppfördaflerbostadshus11, enligt
Stat
isti
skacent
ralbyrån(SCB).
Utformningenavförsl
agett
il
lföreskrifternaidennadelbeskriverhur
kravnivånskafastställ
asidenenski
ldasi
tuationen, menangeringen
förutbestämdkravnivå. Enutgångspunktförat
tfast
st
äl
lakravnivånär
denförundersökni
ngsom skaut
föras(1 kap. 10 §denyaföreslagna
föreskrifterna).
Närenbyggnadändrasärutgångspunktenat
tdenändradedelenomfattas
lerföruppförandeavny
avsammakravförskyddmotbullersom gäl
byggnad. Dockfåranpassni
ngochavst
egavkravenivissafallgörasmed
hänsynti
lländringensomfattning, byggnadensförut
sät
tningarel
lerom
detbehövsförat
tuppfyll
avarsamhet
skravetel
lert
il
lgodoseförbudetmot
12
förvanskning .

11

htt
p://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0102__BO0102
B/NettoforRegOmbat
gard/?rxi
d=a0fae0b0-4382-4c23-807c-b899dd6797b0 Hämt
ad
2020-10-28.
12 Enl
i
gt8 kap. 7 §PBL.
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I vissafallkanävenenförsämringavbyggnadensskyddmotbull
er
accepteras, mendåendastom detkrävsförat
tkunnati
l
lgodoseett
utformningskrav, ettannatt
eknisktegenskapskravellerförat
tt
il
lvarata
byggnadenskul
turvärden. Enförsämringkanävengodtasom denkan
ansesvaraförsumbarel
lerom byggnadenefterutfördåtgärdändå
uppfyllerkraveni1 kap. och2 kap. deföreslagnanyaföreskri
ft
erna.
I deföresl
agnanyaföreskri
fternaangesävenattom enbyggnadändras
genom at
tdengesenändradanvändning, skaändringensomfattning
bedömasuti
frånom dennyaanvändni
ngenställ
erhögrekravpåbyggnadensskyddmotbull
erjämförtmeddenti
digareanvändningen.
Jämförtmedgäl
landeregl
ervidändringavbyggnadsaknarförslaget
särski
ldaföreskri
fterom ombyggnad, betydandeochavgränsbardelsamt
påtagl
igförnyelse.
Förvanskningsförbudet och varsamhetskravet
Vidändringavbyggnadskahänsynt
asti
llvarsamhet
skravetenl
igt8 kap.
17 §PBL, förattkunnafast
ställ
aivil
kenmåndetfinnsskälat
tgöraavstegifrånochanpassadekravsom gäll
erviduppförandeavnybyggnad.
Avseråtgärdendessut
om ensärski
ltvärdeful
lbyggnad, enl
igt8 kap. 13 §
PBL, gäl
lerävenförvanskningsförbudet.Det
taisigkanpåverkavil
ka
åtgärdersom ärmöj
li
gaattutföra.
Ti
l
lämpni
ngenavvarsamhetskravetochförvanskningsförbudetärdärför
avcentralbetydel
se, närdetgällerattfastslåkravnivånförskyddmot
bull
ervidändringavbyggnad.
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3. Övergripande svar på frågor i
konsekvensutredningsförordningen
I dettaavsni
ttfinnsövergri
pandesvarpåfrågeställningarenl
igtförordningen(2007:1244) om konsekvensutredningvi
dregelgivning.

3.1 Beskrivning av problemet och vad man vill
uppnå
Gällandeföreskri
fterochal
lmännarådfört
il
lämpni
ngenavdettekniska
egenskapskravetpåskyddmotbul
lerfinnsiavsnit
t7 iBBR. Reglerna
om skyddmotbul
leribyggnaderingårdärmedidenöversynavbyggochkonst
rukt
ionsreglernaregeringenharl
ämnatiuppdragåtBoverketat
t
göra.
lerhurochi
Gällanderegleriavsnit
t7 BBR ärinkonsekventanärdetgäl
vilkasituat
ionerkravställ
spåskyddmotbull
eribyggnader. Et
texempel
pådettaärat
tBoverketial
l
mäntrådhänvisarti
llst
andardenSS25268 för
taärenst
andardsom isinturangervärdenföroli
kaljudlokaler. Det
egenskaperiol
ikalokalt
yper. Vidareärdet
al
jeringsni
vånhögistandarden. Därmedkandetifrågasät
tashuruvidaal
ladet
al
jerärattbet
raktasom
avgörande, förat
tenoacceptabelriskförmänniskorshälsainteskaföreliggaellerattarbet
eundert
il
lfredställ
andeförhål
landenskakunna
möj
li
ggöras.
Enmotsvarandedetalj
eringsnivåförspeci
fi
kasit
uat
ionermedti
llhörande
undant
ag, lättnaderochti
ll
ägggårävenat
tfinnaideal
lmännarådiBBR
som beskriverdämpningavljudochljudni
våerförbost
äder.
Varför är det ett problem hur kraven på skydd mot buller nu är
utformade?
Utformningenbl
andannatavavsni
tt7 iBBR harbi
dragi
tt
il
latt
rol
lfördelni
ngenmell
anstat
enochbyggsektornbli
vi
totydl
ig.
Utifrånavsnit
t7 BBR ärdetsvårtat
tutläsavadsom ärstatenskrav,
eft
ersom bestämmelsernai
nteärt
i
ll
räckli
gtdetal
jerade. Samt
idigtärde
all
männarådsom angesinom avsni
tt
etimångtochmycketal
lt
för
detalj
erade. Dett
afårti
llföl
jdattoli
kavärdenideall
männarådenskull
e
kunnati
llämpasisammasi
tuation. Uppl
äggetförsvårart
il
lvi
ssdel
sit
uat
ionsanpassadelösningarochpåverkarsål
edesmöj
lighet
ent
il
l
innovat
ionnärdetgäl
lergodahelhetsl
ösningarförbyggnader.
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Genom gäl
landehänvisningti
llst
andarder– förhurlj
udegenskaperska
bedömassamtvil
kenljuddämpningel
lerl
judnivåsom uppfyll
erkraven–
harBoverketskont
rollöverbyggregl
ernakringskurit
s. Vidareärdetsvårt
förti
ll
ämparenattbedömavadsom ärattbet
raktasom ettkravfrånstaten
iet
tseparatdokument(t
il
lexempelenstandard) ochom någondelidet
separat
adokumentetärutöverkraven.
Närstat
en, genom al
l
männarådochstandarder, hänvi
sarti
llsärskilda
lösningarpågivnaprobl
em verkarreglernaom skyddmotbul
leribyggnaderhämmandepåbyggsektornsansvarst
agandeochi
nnovat
ionsförmåga. Attpekapåvissal
ösningarochmetoderiall
männarådeller
standarderbidrarävent
il
li
nlåsningarvidutformningenavskyddmot
bull
eribyggnaderocht
il
lhörandeberäkningar, provni
ngar, mätni
ngar
ochbesiktni
ngar.
Nuvarandeutformningavbestämmelsernabidrardärmedt
il
lattstärkainflytandetpåmarknadenfördeaktörersom ärmedochutvecklarstandardernaom skyddmotbull
eribyggnader.
Målet med den nya regelmodellen
Mål
etmeddennyautformningenavföreskrifternaom skyddmotbul
leri
byggnaderbeskrivsiavsnit
t1.4.
Nollalternativet
Förslagett
il
lnyaföreskrift
erom skyddmotbul
leribyggnaderutgåri
från
dennyaregel
model
lenförbyggreglersom Boverkethararbetatfram
parall
el
ltmeddettaarbet
e.
Atti
nteappli
ceradennyaregel
model
lenpåregl
ernaom skyddmotbul
ler
ibyggnaderskull
egåemothurBoverketavserat
tsvarapådetuppdrag
som myndighetenfåt
tavregeri
ngen.
Boverketharunderdet
taarbeteiställ
etutret
tivi
lkenomfat
tni
nggäll
andebestämmel
serkanförändrasjämförtmedavsni
tt7 iBBR. Dettaärvad
Boverket benämner ”preciseringsnivåer” av kravenviduppförandeavny
byggnad. Redogörelseförhurandravalidett
aavseendehadepåverkat
föreskrifternaom skyddmotbul
leribyggnaderåt
erfinnsiavsnit
t3.2.
Att kvantifiera nollalternativet

Förattkunnagörakvanti
tat
ivabedömningaravkonsekvensernaförol
ika
aktöreriavsnit
t3.9, 3.10 ochavsni
tt4 krävsettvälkvant
ifieratutgångsagnaföreskri
ft
ernamedförgenerell
tatt
läge– et
tnoll
al
ternativ. Deföresl
kravnivåerint
eskärpsel
lerlät
tas, vi
lketärienl
ighetmeduppdraget.
Vidareinnebärförslagetat
tdelösni
ngarocharbetsmet
odersom idag
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ti
llämpasavbyggsektorn, ävenfort
sattkant
il
lämpas. Boverketsbedömningärdärmedat
tbyggkostnadernagenerell
ti
ntekommerat
töka.
Syftetmeddenföresl
agnanyaföreskriftenärattmöjl
i
ggöranya,
värdeskapandemerändamålsenli
gabyggnaderochattmöj
li
ggöranya
innovat
ivalösningar. Genomslagetavdeföresl
agnanyaföreskri
ft
erna
berordärförävenpåivilkenutsträckningmarknadenutnyt
tj
ardenya
öppningarnairegelverket.Dettabörocksåvarautgångspunktenförhur
nytt
anochkostnadenavförslagetskabedömasochstäl
lasirelat
iont
i
ll
varandra.

3.2 Beskrivning av alternativa lösningar för det man
vill uppnå och vilka effekterna blir om någon
reglering inte kommer till stånd
I dettaavsni
ttbeskrivsandrapreci
seringsnivåeravkravenvi
duppförande
avnybyggnadsom Boverketövervägtiförslagetti
llnyaföreskri
ft
erom
skyddmotbul
leribyggnader. Avsnit
tetbeskriverävenvarförBoverket
int
egåttvidaremedvi
ssapreciseringsnivåerförvissat
il
lämpni
ngar.
Alternativa lösningar
Preciseringsnivå A

I preci
seringsnivåA angesendastkval
itati
vakrav. Boverketharval
t
dennapreciseringsnivåförl
okaler. Boverketsbedömni
ngärat
tprecisertföredraframförmerpreci
seradenivåerisi
tuationerdär
ingsnivåA ärat
merpreci
seradekravintemedförhelt
äckandeochkont
rol
lerbarakrav
utanat
tbl
iall
tföromfat
tande. Det
taärenavorsakernabakom Boverkets
förslagat
tväl
japreciseringsnivåA förföreskrifternaom skyddmot
bull
eril
okaler. Bestämmel
serförlokalerbli
rsnabbtdetalj
eradeoch
omfat
tande. Det
taberoendepådenstorahet
erogeni
teteninom segment
et
lokaler. Vidareuppvi
sarbyggsektornenstörremognadinom segment
et
lokaler. Redanidagharflerabyggherrarochbeställ
aretagitfram dokument,utöverstandardenSS 25268, ivi
lkadetframgårhurmanutformar
enlokalochdessskyddmotbul
ler, beroendepåvi
lkenverksamhetsom
skabeskrivas.
I valetavpreciseri
ngsnivåharBoverketävenbeaktatolikaaktörersrelativast
yrka. Underprojekteri
ngenavfl
erbost
adshusochgruppbyggdasmåhusärframt
idabrukareiregeloorganiserade. Dett
aeft
ersom exempelvi
s
bostadsrät
tsföreningenännuint
eärbi
ldadellerharenint
erimsst
yrelse
best
åendeavbyggherreochent
reprenör. Sammansät
tni
ngenavhyresgäst
erärint
ehell
erbest
ämdvidprojekteringenavbostäder. Avförklarligaskälärdetdärförsvårtförslutanvändarenat
tkommati
lltalsvid
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proj
ekt
eringen. Detärframförall
tunderprojekteringenmankanpåverka
byggnadensutformni
ngochtekniskakval
itéervadgäl
lerskyddmot
bull
er. PreciseringsnivåA l
ämparsigävenisituat
ionerdärmanunder
proj
ekt
eringenintelikabestämtvethurettgivetut
rymmeskanytt
jasoch
attbyggnadenintekananpassasut
anbetydandekost
naderochinvesteringart
il
lnyabehovisenareskedenilivscykeln. Det
takanoftavarafall
et
förlokalerochdåsärski
ltkontorsl
okaler. Jämförelsevi
särutrymmeni
bostädermergivnapåförhand.
Hyresgäst
eravkontorslokalerharoftastl
ägret
ransakti
onskostnaderän
vadbrukareavbostäderhar. Dett
aförblandannatmedsigat
tnäringsidkareharlägrekostnaderkoppladet
il
lbyteavl
okaler. Näringsi
dkare
som ocksåärhyresgäst
erhardärförmindrebesvärom byggnadeni
nte
visarsiguppfyllaförväntni
ngarnaänvadprivatpersonerhar.
Boverketbedömer– ut
ifrånovanangivnaomständigheter– at
tdetärmer
angel
ägetattstatenangerentydligtkontrol
lerbarmini
minivågenom
kvant
it
at
ivakravförbostäderänförlokal
er, fördeljudegenskapersom
skabeakt
as.
Preciseringsnivå B

I preci
seringsnivåB angesettsammanvägtkvanti
tat
ivtkrav. Dennapreciseri
ngsnivåharut
ret
tsbådeförbostäderochförlokaler, meninteval
ts
förnågonavdem. Enbedömni
ngärat
tpreciseringsni
våB kanskapaen
vissinnovat
ionsmöj
lighet.Genom at
tdentotal
al
judni
vånregl
eraskan
detfinnasmöjl
ighetattvägaenbull
erkäl
lamotenannanochpåsåsätt
opti
meraskyddetmotbul
lermedhänsynti
llol
ikabul
l
erkällor.
Sammanvägningenavolikatyperavbul
lerochbul
lerkäll
orskapardock
ikakäl
lor, exempelvi
strafikoch
endelproblem. Ljudnivåerfrånol
instal
lationer, mätsochberäknasidagpåoli
kasät
tbådenärdetgäll
er
ekvivalentochmaximallj
udnivå. Förstegl
juduppst
årvidareettannat
probl
em. Det
tadåmanfördennaljudegenskapanvändersigavenhel
t
annanfrekvensvägningänfördeandral
judegenskaperna.
Vidpreci
seringsni
våB ärdetvikt
igtat
tdetråderstorsamsynmel
lan
byggsektornochbrukarna, övervadsom äreft
ersträvansvärtavseende
skyddmotbul
leribyggnaden. Enförutsätt
ningfördennasamsynärat
t
detfinnsvälutarbet
ademet
oderförberäkni
ng, mätningochprovning.
PreciseringsnivåB skul
levaraat
tföredraframförpreci
seringsnivåC, om
ettkravpåensammanvägdljudnivånskul
levaraenkl
areattförhål
lasig
ti
llochkontrol
leraförsåvälbest
äl
larensom brukarenavbyggnaden.
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Förattti
ll
ämpningenavpreciseri
ngsnivåB förskyddmotbul
leribyggnaderskull
ekunnaskepåettti
ll
fredstäl
landesät
t– försåvälbyggherrar,
proj
ektörersom brukare– skull
eenlångövergångst
idkrävas. Övergångstidenskul
levaranödvändigförattbyggsektornskahinnaskapade
nödvändigaerfarenheterochkunskaperom arbet
smetoderiprojektering
ochkontrollsom krävs, föratthanteraregl
ernapådet
tasät
t.Enytt
erligareförsvårandefaktorärattmångastandarderinom skyddmotbul
lerär
gemensammainom EU, vi
l
ketkanskapaproblem förproj
ektöreroch
andrat
il
lämpare.
PreciseringsnivåB föl
jerintehell
erregelstrukturenavseendeskyddmot
takandärförmot
verkakonkurbull
erhosvåranordiskagrannländer. Det
rensenochmöjl
igheternaförbyggföret
ag, attarbet
apådennordiska
marknaden.
Dåfördel
arnamedensammanvägdljudnivåidagslägetärsmå, samt
idi
gt
som problemenpågrundavovanståendeförklaringarärst
ora, bedömer
Boverketattpreci
seringsni
våB idagslägetint
eärlämpligat
ti
nföraide
föresl
agnanyaföreskrifternaom skyddmotbull
eribyggnader.
Preciseringsnivå C

I preci
seringsnivåC angeskvant
it
at
ivakravförfleraegenskaper. Boverketharval
tpreciseringsni
våC förbostäder. Anledningent
il
ldett
aärat
t
hyresgästerochbrukareavbostäderiregelint
ehardeförutsätt
ningar
som behövsförattkunnapåverkaprocessenochdärmedintebyggnadens
ljudmil
jö. Transakt
ionskost
nadernaärdessutom vanligenhögreför
bostadsrät
tsägareellerhyresgästeravbost
äderänförkontorshyresgäster.
Boverketharint
evaltpreci
seringsnivåC förlokal
er. Bedömningenäratt
bådebest
äl
lareochbyggsektorniövrigtförlokalerärmognaat
ttafram
depreci
seringaravkravendefinnernödvändiga. Detärvanligtattprofessionel
labest
äl
lareharegnameromfat
tandekravförutformningenav
exempel
visförskolor, fri
tidshem, vårdlokal
erochskol
oränvadbest
äl
lare
avbostäderhar. Närdetgäl
lerkont
orsåärdeoft
abest
äll
arspecifikaså
ti
llvidaat
tkontorsl
okalenanpassasti
llhyresgäst
ensönskemålom skydd
motbul
lerochakusti
kall
teft
ersom hyreskontrakt
ent
ecknas. Vidareär
transaktionskostnadernaförlokalhyresgästergenerell
tset
tl
ägreänvad
transaktionskostnadernaärförbost
adsrät
tsägareell
erhyresgästerav
bostäder. Detärdärförförknippatmedlägrekostnaderförnäringsidkare
attbedömaol
ikabyggnaderochäveniefterhandväl
jabortdesom int
e
fråndessaresonemangbemöt
eruppdeindivi
duellapreferenserna. Uti
dömerBoverketattdetinteärnödvändigtat
tregl
eraskyddmotbul
leri
lokalermedpreciseringsnivåC.
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Effekter om inte den ändrade regleringen genomförs
Skyddmotbul
leribyggnaderreglerasidagiavsni
tt7 BBR. Därmed
skul
leingaeffekterjämförtmeddagslägetuppst
åom Boverketsförsl
ag
int
egenomförs. Det
taisigskul
ledärmedinnebäraattdemålsom Boverketeft
ersträvarmedförslaget,skul
leutebliochproblemenmed
gäl
landesi
tuati
onkvarstå. I avsnit
t1.4 beskrivsmål
etmeddenföresl
agna
förfat
tningen. I avsnit
t3.1 beskrivsproblemetmedgäl
landesi
tuati
on.

3.3 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Attdagensut
formningavreglernaförskyddmotbull
eribyggnader
överförst
il
ldennyaregel
model
leninnebärkonsekvenserförolika
aktmedbyggregl
ernapådetenael
lerdet
aktörersom kommerikont
andrasätt
et.
Boverketinl
eddearbetetmedat
tbedömakonsekvensernamedat
tident
ifieravil
kadeberördaaktörernaär. Nedanföl
jerenkortredogörel
seför
deaktörersom Boverketbedömerkommerat
tberörasavdenföreslagna
förfat
tningen. Vidarefinnsenhänvisningti
llivil
ketavsni
ttidenna
konsekvensutredningdetfi
nnsmerinformationförrespekt
iveaktör.
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x

are
Byggherrar; ekonomiskakonsekvenserförbyggherrarochbeställ
(avsnit
t4.1).

x

Kommuner; konsekvenserförkommuner(avsnit
t3.9).

x

Byggföretag; ekonomiskakonsekvenserförbyggentreprenöreroch
instal
latörer(avsni
tt4.2).

x

Projektörer; ekonomiskakonsekvenserförproj
ekt
örer, akustikeroch
arki
tekter(avsnit
t4.3).

x

Byggnadssägare; ekonomiskakonsekvenserförbyggnadsägare
(avsnit
t4.5).

x

Byggmaterialtillverkare; ekonomiskakonsekvenserför
byggmateri
al
ti
ll
verkare(avsni
tt4.4).

x

Brukare; ekonomi
skakonsekvenserförbrukareochanvändare
(avsnit
t4.6).

x

Staten; konsekvenserförst
aten(avsni
tt3.10).
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3.4 Uppgifter om bemyndiganden som
myndighetens beslutanderätt grundar sig på
Boverketsförsl
agt
il
lnyaföreskri
ft
erom skyddmotbull
eribyggnader
utgört
il
lämpningsföreskri
ft
ert
il
lplan- ochbygglagensamtplan- och
byggförordningen.
Boverketfårmeddeladeföreskri
ft
ersom behövsfört
i
l
lämpni
ngenav
best
ämmelsernaom egenskapskravavseendeskyddmotbulleri3 kap.
taframgårav10 kap. 3 §6 PBF.
13 §PBF. Det
Boverketfåräven– påvisstsättochmedvissaundant
ag– meddela
föreskrifterom anpassningochavstegvidändringavbyggnad. Dett
a
framgårav10 kap. 8 §PBF.
VidarefårBoverketmeddelaföreskrifterom ut
förandetavbyggåtgärder
enl
igt10 kap. 24 §1 PBF.

3.5 Uppgifter om kostnadsmässiga och andra
konsekvenser regleringen medför och en jämförelse
av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Boverketskaredogöraförvilkakostnadsmässigaochövrigakonsekvensersom försl
agett
il
lnyaföreskri
ft
erom skyddmotbulleribyggnader
medför; uppdel
ateftervarj
eberördaktör. Dessaredogörel
seråterfinnsi
avsni
t
ten3.9, 3.10 och4. VidareskaBoverketgöraenjämförel
semell
an
deövervägdaalt
ernat
ivenavreglering, vi
lketi
nnefat
taret
tövergripande
resonemangom konsekvensernaiavsnit
t3.2.

3.6 Bedömning av om regleringen överensstämmer
med eller går utöver de skyldigheter som följer av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Byggreglerförskyddmotbull
eribyggnaderärnationellaochstriderdärmedint
emotEU-rätt
en. Däremotskavarjemedlemsstat,innandefat
tar
beslutom byggreglernasi
kraftt
rädande, anmäl
aföresl
agnaförändringarnat
il
lKommerskol
legium förvi
dareanmälanti
llEuropeiskakommisngsprocedurkrävsfört
ekniskaföreskri
ft
eroch
sionen.13 Dennaanmälni
ärt
il
lförat
tbevakadenfri
arörl
ighetenavvarorpådenEuropeiska
unionensinremarknad.

13 6 §f
örordningen(1994:2029) om t
ekniskareglersamtKommerskollegiumsföreskrifter
om t
ekniskaregler(2008:1) som gällerverkställi
gheten.
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3.7 Bedömning av om särskild hänsyn behöver tas
när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om
det finns behov av speciella informationsinsatser
Förslagett
il
lnyaföreskrift
erom skyddmotbul
leribyggnaderi
nnebär
ävenattdennyaregelmodellenförbyggreglersom Boverkettagitfram i
projektet ”Möjligheternas byggregler” ska tillämpas.
Förattdenyaföreskri
ft
ernaskafåavseddeffektvidi
kraftt
rädandet,bör
informat
ionsinsat
serrikt
asmotbyggreglernasti
ll
ämpare. Dettakanske
genom Boverketsordinariekanal
er– såsom PBL kunskapsbankenoch
vägledningar– menävengenom mermålgruppsanpassadeutbi
ldningar
ochseminarier.
Denyaföreskrifternaföresl
åst
rädaikraftden1 januari2022. Deäl
dre
regl
erna(avsnit
t7 Bull
erskydd) iBBR, som föreslåsupphävassamtidigt
som denyaföreskri
ft
ernat
räderikraft,fårti
l
lämpaspåarbeten; som a)
kräverbygglovochansökanom byggl
ovkommerinti
llkommunenföre
den1 j
anuari2023, b) kräveranmälanochanmälankommerinti
ll
kommunenföreden1 januari2023, ochc) varkenkräverbygglovel
ler
anmälanocharbetenapåbörjasföreden1 januari2023.

3.8 Kan regleringen få effekter av betydelse för
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga
eller villkor i övrigt?
Beskrivning av antalet företag och andra organisationer som
berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt
storleken på företagen
I tabel
l1 nedanredogörsfördettotalaantaletföretagsom berörsavförslagetom nyaföreskrifterom skyddmotbul
leribyggnadersamtdess
storleksfördelningeft
erant
aletanställ
da. Uppgifternahardelatsuppefter
SCB:snäringsl
ivsindelning14 (SNI) förår2019. Enl
ist
anedinkluderade
SNI-koderförföret
agochorganisationerfinnsibilaga2.

14

ht
t
p://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0101/FDBR07N
/?rxi
d=a0fae0b0-4382-4c23-807c-b899dd6797b0 Hämt
ad2020-12-01.
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Tabell 1. Antal företag och bostadsrättsföreningar efter storleksintervall som kan
påverkas av den föreslagna författningen.
Företagsstorlek
(antal anställda)

Antal berörda
företag

Fördelning

Antal
bostadsrättsföreningar

Fördelning

0

99 578

68%

16 932

81%

1–4

35 248

24%

3 963

19%

5–9

6 098

4%

57

0%

10–19

3 218

2%

6

0%

20–49

1 848

1%

0

0%

50–99

495

0%

0

0%

100–199

202

0%

0

0%

200–499

90

0%

0

0%

500+

38

0%

0

0%

Totalsumma

145 227

20 958

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig
för företagen och vad regleringen innebär för företagens
administrativa kostnader
Konsekvenserrörandeföret
agensti
dsåtgångochadminist
rativakostnader
behandlasunderrespekt
iveaktöriavsnit
t4 ochunderrubrikerna
Administrat
ivakostnader.
Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna
regleringen medför för företagen och vilka förändringar i
verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den
föreslagna regleringen
Enbeskrivningavvilkaytt
erl
igareandrakostnaderochförändringarsom
regl
eringenmedförförföretagen, görsunderrespekt
iveakt
öriavsni
tt4.
Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma
att påverka konkurrensförhållandena för företagen
Et
tavmål
enmedattöverförabest
ämmelsernaom skyddmotbulleri
byggnaderti
llennyregel
model
lärat
tökamöj
lighet
ernat
il
l
innovat
ionenibyggsektorn. Dett
abl
andannatgenom atttydli
ggöra
rol
lfördelni
ngenmell
anstat
enochbyggsektorn.
Genom at
trenodl
astatensrollsom kravstäl
lare– genom attöverlåtaett
störreansvarpåbyggsektornat
tt
il
lhandahåll
al
ösningarochmetodersom
uppfyllerkraven– bedömerBoverketat
tkonkurrensförhål
landenakommerat
tförbät
tras. Närst
at
enint
el
ängre– genom all
männarådochhänvisningart
il
lstandarder– pekarpåvilkametodersom bedömsuppfylla
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föreskrifterna, förenklardetfördem som vi
l
lanvändaandrametoderän
deutpekade. Samt
idigtinnebärdenföreslagnaförfat
tni
ngeni
nganya
kravpåattbyggsektornskaarbetaannorlunda, eft
ersom metoderoch
lösningarsom användsidagfortsat
tkommervaragångbara.
Denföreslagnaförfat
tningenkommerihögreut
st
räckningl
edati
llet
t
kli
matdäraktörermåst
el
iggaiframkantförat
tvarakonkurrenskraft
iga.
Exempelvisgenom attutvecklanyaprodukterochmet
oder, merkostnadseffekt
ivalösningarel
lerbyggnadersom skaparmervärdenförslutanvändarna. Genom förändringenbedömerBoverketattmervärdeninom
denbyggdami
ljönkanreal
iserasochprodukti
vi
tet
enibyggsektornöka.
Deföresl
agnanyaföreskri
fternaom skyddmotbul
leribyggnaderkan
ävenhjälpati
llat
trivainträdesbarriärer. Det
tagenom attredanet
abl
erade
vedertagnametoderpåområdet,istörreutsträckningkant
il
lämpasföratt
uppfyllakraven. Dett
at
ordebidrati
llat
tkonkurrensförhål
landenakan
stärkas.
Genom at
tkravpåat
tupprätt
aenbul
lerskyddsdokumentati
oninförs
måstebyggherrarnasamlatredovisaförut
sät
tningarnaförochut
formningenavdenuppfördabyggnadensell
erändradedelensskyddmot
bull
er. Dett
at
ordegöradetenklareförbådebrukareochbyggnadsnämndenattbedömabyggnadenskval
it
etpåområdet
. Denföreslagna
förfat
tningenbördärmedgöradetsvårareförbyggherraratttagenvägar
som snedvri
derkonkurrensenpåmarknaden.
Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma
att påverka företagen
Deföresl
agnanyaföreskri
fternakanocksåfåeffekterförföretagens
arbetssät
t,dåkravenförbostäderochl
okalerharol
ikapreciseri
ngsnivå.
Dettabeskrivsnedanidett
aavsnit
t.
Enut
förligbeskrivningavhurbest
ämmelsernaiandraavseendenkan
kommaattpåverkaberördaföretagfinnsuppdelatperaktöriavsnit
t4.
Konsekvens av olika preciseringsnivå i bostäder och lokaler vid ändring av
byggnad

Ensi
tuationdärkravenpåskyddmotbul
leribyggnaderaktualiserasär
närdetti
llkommernyabost
äderibefi
nt
ligabyggnader. Detkanske
genom t
il
lbyggnader, vindsinredningar, ändradanvändningell
erdel
ning
avbefintl
igabostäder. Deföreslagnaföreskrifternaom skyddmotbul
leri
byggnadermedföringenförändringisakvadgäll
erreglernaom ändring
avbyggnader. Avsikt
enäriställ
etendastattförtydl
igati
llämpningen
samtsamlabestämmelsernaiettochsammakapi
teliförordningen.
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Om enbyggnadsägareidagvil
ländrapåanvändningenavbyggnaden, så
behöverändri
ngensomfatt
ningbedömasut
ifrånom dennyaanvändningenstäl
lerhögrekravpåbyggnadensskyddmotbul
ler. Dennabedömningkanförändrasgenom attBoverketsförsl
agti
llföreskri
ft
erom skydd
motbul
leribyggnaderförl
okalerdelssaknarkvanti
tat
ivakrav, del
sdå
hänvi
sni
ngenti
llst
andardSS 25268 försvinner.
Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små
företag vid reglernas utformning
Boverketsförsl
agt
il
lföreskri
fterom skyddmotbul
leribyggnaderkan
särski
ltkommaat
tpåverkasmåföret
ag. Dennabedömningredovisasför
respekt
iveakt
öriavsni
tt4 vidunderrubrikernakonsekvenserförsmåochmedelstoraföretag.

3.9 Kan föreskrifterna få effekter för kommuner eller
regioner
NärBoverketinförförslagett
il
lföreskrifterom skyddmotbul
leribyggnader– medutgångspunktavdennyaregelmodellenförbyggregler–
ghetsutövning,
påverkardet
taocksåkommunerna; såsom derasmyndi
arbetsprocesserochresurser. Denhuvudsakl
igaförändringenförbyggnadsnämndernaärat
tdeall
männarådenochhänvi
sningarti
llstandarder
tasbort.Dessautgöridagettstödihandl
äggningsarbet
et.Yt
terl
igareen
betydandeski
ll
nadärattkravenidenföreslagnaförfat
tningens1 kap.
som tydliggörbyggherrensansvarförenkvali
tativbyggprocess.
Slut
ligenmåstenämnasat
tdeföreslagnaföreskrifternaävenkanpåverka
älvaagerarbyggherrar. Sådanaaspekter
kommunernaidefalldärdesj
redovisasnedanidettaavsnit
t.Regionerpåverkasint
eavförslagetti
ll
nyaföreskrifterom skyddmotbul
leribyggnaderutom isi
tuationernär
deagerarsom byggherrarvarvi
dkonsekvenserförregi
onerendast
avhandlasiavsnit
t3.9.
Nulägesbeskrivning
Handläggningsarbetetochmyndighetsutövningenfrånbyggnadsnämngeskommuner
dernaunderbyggprocessenomfat
tarmångaärenden. Sveri
15
hardesenastefyraåren igenomsni
tthant
eratdrygt100 000 bygglov,
15

Uppgifternafrånickesvarandekommunerharskattatsutifrånderasinvånarantal.
Förklari
ngentillattantaletstart- ochslutbeskedärlägreberorpåattprojektinteblirav
ochnat
urli
geftersläpni
ngnärbeslutom start- ochslut
beskedfattasirelationtill
nom t
våårochettslut
besked
byggl
ovet
. Efterattettlovbeslutasskaettstartbeskedfattasi
inom fem årfrånl
ovbeslutet.Vidanmälankanbeslutom startbeskedfattasförstnär
anmälanärkomplet
tochslut
beskedskagesi
nom t
våårfrånstart
beskedetför
anmälansärendet
. Enytterli
gareförklari
ngt
illattandelenstart- ochslutbeskedskil
jersig
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bedömtomkring98 000 st
artbeskedoch79 000 slutbeskedperår. Även
mindreförändringarikommunernasruti
nerpådett
aområdekansåledes
fåförhål
landevisst
oraeffekterpåhelabyggprocessen.16 Dessauppgi
ft
er
omfat
taral
lt
såbyggl
ovföruppförandeavnybyggnadsamtändringav
byggnadsom kräverlovel
l
eranmälan. Si
ffrornagerenuppfat
tningom i
hurmångaärendenbyggnadsnämndernasenareinförbeslutom startbeskedkommergörabedömni
ngarhuruvidaskyddetmotbul
leribyggnadenkanant
askommaat
tuppfyllakraven. Detärsamt
idigtvikt
igtatt
påpeka, at
tbedömningenom byggnadensskyddmotbull
erendastären
avel
vat
ekniskaegenskapskravsom skabedömas. Vidareat
tendast
handl
äggningisambandmedst
art- ochslutbeskedsom påverkasavde
föresl
agnanyaföreskrifternaom skyddmotbull
eribyggnader.
Enl
igtensammanställningfrånSverigeskommunerochregioner(SKR)
ärdentotalatidsåt
gångenförettärende517 och5718 ti
mmarberoendepå
byggnadensstorlekochkompl
exi
tet,förettnormaltsmåhusärhandlägg19
ningsti
den25 t
immar. Ti
dsåtgångeninkluderarsåledesävenhandl
äggninginförbygglovsamtbedömningavövrigatekni
skaegenskaper,
vilkeni
ntepåverkasavdeföreslagnanyaföreskri
ft
ernaom skyddmot
bull
eribyggnader.
ByggandetiSverigeärojämntfördelatöverl
andet.Merpart
enavbyggåtgärdernagenomförsivåratrestorstadsområdensamtihögskol
eorterna.
Särskil
tuppförandeavflerbostadshusärknutnati
lldessakommuner. I
landetsövrigakommunerärbyggtaktenbetydl
igtlägre, ävenom någraav
dessakommunerkanhaettstortinslagavfri
tidshusbebyggel
se. Figur1
nedanåskådl
iggördetta.

åtkanvaraat
tdessabeslutfattassamt
idigt
,t
.ex. vi
duppförandeavskyt,dåsl
utbesked
skagesnärmantarbyggnadsverketibruk.
16
ht
t
ps://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/plan--ochbyggenkat
en/ Hämt
ad2020-12-01.
17 Uppf
örandeel
lert
illbyggnadavsådankompl
ementbyggnadsom avsesi9 kap. 4 a§
PBL, ut
ant
ekni
sktsamråd.
18 Nybyggnadavbyggnads
om i
nteären- el
lert
våbost
adshusellerkomplementbyggnad,
1 001–5 000 kvm (BTA+OPA).
19
ht
t
ps://skr.se/download/18.410d01c916f1aa3a48e8e15/1576748228440/J%C3%A4mf
%C3%B6rel
se%20ti
ds%C3%A5t
g%C3%A5ng%20december%202019.pdfHämt
ad202010-28.
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Figur 1. Fördelning mellan antalet bygglov respektive anmälningsärenden för den
genomsnittlige kommunen i respektive kommungrupp.

Storlekenpålandet
sbyggnadsnämnderärolikaochderasarbetsprocesser
vari
erar. I vi
ssakommunerföl
jersammahandl
äggareettärendegenom
såvällov- som byggskedet,medandetiandrakommunerärbådeen
bygglovhandläggareochenbyggnadsinspektörsom föl
jsåtgenom hel
a
ärendet.Ent
redjevariantärattdetskerenöverlämningmellanlov- och
byggskedet
. All
akommunert
il
lämparsåvälenskil
tarbetesom arbet
ei
grupp, menioli
kautst
räckning. Handläggarnaskompetenserbehöveri
vissutsträckningdärföranpassaseftervaldarbetsordni
ng.
Dåbyggnadsnämndernaredanidagti
llämpar, ochkontinuerli
gt
utvecklar, sinaarbet
smetoderpåområdetärdetBoverketsuppfat
tni
ngdet
finnsrelati
vtgodaförutsät
t
ningaratti
mpl
ement
eragranskni
ngoch
bedömningavbyggnadensskyddmotbul
lerenligtBoverketsförsl
agt
il
l
nyaföreskrifter. Troligtvisärdetärpådemindrebyggnadsnämnderna
ell
erdebyggnadsnämndersom harenstorpersonalomsät
tni
ngsom
konsekvensernaavdennyaregel
modell
enkommervarastört.År2018
hadeiSverige57 kommuner(ci
rka20 procentavdett
otalaantalet
kommuner) mindreäntrehelt
idsresurseravsatt
aförhandläggningav
PBL-ärenden. Demindrebyggnadsnämndernaåterfinnsilandetsminsta
kommuner, menivissutsträckni
ngäveniMal
möregionen. St
orlekenpå
landetsbyggnadsnämnderåskådl
iggörsifigur2 nedan.
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Figur 2. Antalet resurser på landets byggnadsnämnder 2018 i intervall.
Uppgifterna är hämtade från plan- och byggenkäten från 2018.

Konsekvenser för byggnadsnämndernas handläggning
Deföresl
agnanyaföreskri
fternaom skyddmotbul
leribyggnaderkani
olikaut
st
räckningkommaattpåverkabyggnadsnämndernasarbet
ssätt
.
Byggnadsnämndenshandläggningsarbet
eutgåridagsl
ägetistorut
st
räckningfråndeutformni
ngarochlösningarsom angesiall
männarådochde
standardersom byggreglernahänvisart
i
ll.Närall
männarådochhänvi
sningart
il
lstandardertasbortbehöverbyggnadsnämndernashandläggning
anpassas.
Konsekvenser på kort sikt

PåkortsiktgörBoverketbedömningenatt,trotsennyregelmodell,så
kommerdevanl
igastförekommandeut
formningarnaochlösningarnaför
landetsbyggherrarvaraattti
llämpal
iknandelösningarochveri
fi
erings20
metodersom idagsläget . Deföreslagnanyaföreskri
ft
ernaom skydd
motbul
leribyggnaderinnebärdockattbyggnadsnämndensbedömningar
ihögreutsträckni
ngkommerbehövagörasgentemoti
nkomnahandl
ingar.
Vadbyggnadsnämndenskabedömaförändrasi
ntemedennyregel
modell
varmedkonsekvensernaint
ebehöverblibetydande.
Deföresl
agnanyaföreskri
fternaom skyddmotbul
leribyggnaderkan
ini
ti
al
tinnebäramerosäkerheterom hurreglernaskati
llämpas. Dett
akan
ledati
l
lat
thandl
äggningenbli
rnågotmerresurs- ochti
dskrävande.
Behovetavökaderesurserkommerfråndefalldärnyaarbet
srutiner
20 Avs
nitt7 hänvisatidagslägetti
llSS25268 – byggakusti
kförutformningenavskydd
motbul
leril
okaler.
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måsteinarbetas. Förändringarnakommervarasom st
örstidesit
uat
ioner
därdeal
l
männarådenidag används som en ”checklista” vid hanteringen
avinkomnahandl
ingar. Det
taarbetsförfarandeskervanligtvi
snärhandläggarenäroerfarenell
ernärarbetsbelastningenpåbyggnadsnämndenär
hög. Destörstaposit
ivaeffekternaavdeföreslagnanyaföreskri
ft
erna
erhåll
esidefalldärhandl
äggarepåbyggnadsnämndenidagslägethar
standekvali
tetpåinsvårigheterattfåinhandl
ingaravgodkval
it
et.Bri
komnahandli
ngarärframföral
l
tet
tproblem närbyggherrenäroerfaren.
Omfattningenavdenomställningbyggnadsnämndenbehövergenomföra
påkortsiktberorpåbyggherrarnasbenägenhetat
tändrabeteendeoch
frångånuvarandelösningar. Detärfrämstisådanafal
ldärenbyggherre
väl
jerat
tavvikafrångängseanvändaarbets- ochprojekteringsmetoder
som deföreslagnanyaföreskri
ft
ernafårkonsekvenserförbyggnadsnämnden. Ävenförsådanafal
lbörintebyggnadsnämndensarbetsmetoderbehövagörasom frångrundendåbyggnadsnämndenredanidaghar
atthanterasådanafallvidavvikelserfråndeall
männaråden.
Byggnadsnämndenshandläggningkanunderlätt
asgenom kravpådokumentationideföreslagnanyaföreskri
ft
ernas1 kap. Genom det
tages
byggnadsnämndeneffekti
varemöjl
igheterat
tbegärahandl
ingarsom
styrkerfackmässighetochanvändandetavvedertagnametoder. Ut
ifrån
det
tabedömerBoverketint
ehel
lerattbyggnadsnämndenihögreutsträckningänidagbehöverinförskaffastandardersom stödisinhandläggning. I ochmedi
nförandeavkravpåbull
erskyddsdokument
at
ionkan
byggnadsnämndeninförbeslutom sl
utbeskedfåenuppfat
tningom hur
byggherrenut
formatskyddetmotbul
leribyggnadenochhurbyggnadens
förutsätt
ningarpåområdett
agi
tsibeaktande. I dennadokumentat
ionbör
såledesförutsät
tningarnaföravvikelsernafrånregl
ernaom skyddmot
bull
erframgå.
Meddeföreslagnanyaföreskri
ft
ernaom skyddmotbulleribyggnader
försvinneruppgi
ft
enattbyggnadsnämndenvidmi
ndreavvikel
seska
prövaom byggregl
ernaäruppfyl
ldael
leri
nte. Det
tagörat
tbyggnadsnämndensarbeterenodl
asochtydli
ggörs.
Underenomst
äl
lningsperi
odkommerbyggnadsnämndernaspersonal
behövagörabedömningarenligttvåparall
el
lastrukt
urerdådeövrigat
io
tekniskaegenskapskravenfort
farandeskabedömasenl
igtgäl
landeBBR
ochEKS. At
tsamt
idigtarbetait
våolikaprocesseräri
neffekt
ivt,där
äl
l
ningskostnaderna
ävendengaml
aprocessenbli
rmerineffekt
iv. Omst
bli
rsåldesänhögre, dåinteenbartdenmerti
dsom bedömningenav
byggnadensskyddmotbull
ermedför.
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Preciseringsnivå i bostäder respektive lokaler

Attdeföreslagnanyaföreskri
fternaharol
ikapreciseri
ngsni
våförbostäderochl
okaleravseringaski
ll
naderikvali
tetenpå-, ochomfatt
ningen
avbyggherrensprojektering. Ski
llnadenmell
andeol
i
kapreci
seringsnivåernaut
ifrånbyggnadsnämndensperspekt
ivärdärmedfrämstvi
lkeninformationsom återfi
nnsvar– ireglernael
leribyggherrenshandlingar.
Underenomst
äl
lningsperi
odkandetinfinnasigenosäkerhetvidhandedetuti
från
läggningenavärendenavseendelokaler. I dessaprojektmåst
inkomnahandlingargörasenbedömni
ngom projektetharproj
ekt
erats
uti
frånSS25268 el
lerom projekteri
ngenävenutgårfrånandrabyggnadsagnaföreskrifternamedfördärakust
iskaproj
ekt
eringsunderl
ag. Deföresl
förat
triskenökarförattol
i
kakommunerocholi
kahandläggareinit
ialt
görolikabedömningaravsnarl
ikasi
tuati
oner. Förat
tminskadennari
sk
ärdetvikt
igtat
tBoverketgenomförrikt
adeinformat
ions- och
utbi
ldningsinsat
sermotdekommunalahandläggarna.
Konsekvenser på längre sikt

Inlärningskost
naderärgenerel
ltsetthögaibörjanförat
tsedanminska
all
teft
ersom nyarut
inerfårfästeiorganisationen. Pål
ängresi
kt,när
event
uel
l
tnyaarbetsmetodersat
tsi
giorganisat
ionernapåbyggnadsnämndenkankostnadernaförhandläggni
ngenmi
nska. Efterhand, när
rol
lfördelni
ngengjortat
tsamhäll
sbyggnadssekt
ornochstandardiseringen
ilämpli
gut
st
räckningpreci
seratkraveniförfattningarnakanhandläggningsarbetetpåbyggnadsnämndernaunderlät
tasytt
erli
gare.
I taktmedat
tdengaml
aprocessenharfasatsut– kandockden
föresl
agnaförfattningenl
edati
l
lat
tbyggnadsnämndernasarbetsmet
oder
utvecklasochdärmedkortarhandläggningst
iderna. Exempelvisgenom
tät
aresamarbetemellanol
i
kahandläggaresåat
thandl
äggningenpå
byggnadsnämndernaeffekti
viseras.
Övert
idkommerävenbyggnadsnämndernasarbetsmetoderiövrigtat
t
utvecklasgenom exempelvi
stätaresamarbetenmel
lani
nspektöroch
handl
äggareochmel
lanarkitekter, ant
ikvarierocht
ekniker. Förbät
trade
arbetsmetoderi
nnefat
tarävenbätt
reochmerändamålsenl
igsamverkan
överkommun- ochlänsgränser.
En byggprocess med professionella aktörer

HandläggningenavPBL-ärendenpåkommunernasbyggnadsnämnder
påverkasistorutst
räckningavkvali
tetenpåi
nkomnahandl
ingaroch
byggherrenserfarenhet
.
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Enmi
ndreerfarenbyggherreärmerbenägenat
tl
ämnaifrånsigoful
lständigaakust
iskahandli
ngarsamtakust
iskahandl
ingaravlägrekval
it
et.
Sådanahandlingarärsvårareförkommunenat
tfatt
abeslutut
ifrån. I
vissafal
lkompenserasdet
t
aavattbyggherrenanvändersigutaven
erfarenentreprenör/projekt
örvi
lkentarfram handl
ingaravhögkval
it
eti
rät
tt
id.
FrånBoverketsmötenmedbygglovscheferframkommerattbyggherrar
avmerkomplexaprojektiregeluppvisarenstörrekompetensochhar
mererfarenhetvarvidävendeframtagnahandl
ingarnahål
lerenhögre
kval
it
et.Demeningsskil
jaktighet
ersom uppstårmel
lanhandl
äggarenoch
byggherrenidessaprojekthandl
ariställetoftaom tol
kningenaven
specifikföreskriftell
erhuruvidabyggnadenöverhuvudtagetomfat
tasav
denspeci
fi
kaföreskriften. Däravärdetocksåiregeldemererfarnabyggherrarnaochent
reprenörerna/projektörernasom påpekarat
tbedömningar
avbygg- ochkonstrukt
ionsregl
ernakanskil
jasigåtmell
anolika
kommunerochhandläggare.
Genom at
tbyggherrensansvarförskyddmotbulleribyggnadertydl
iggörsiochmeddeföreslagnanyaföreskrifternaminskardenegativa
effekt
ernaavat
tinformati
onsom idagfinnsial
lmännarådochstandarderdelvistasbort.Nyakravom projektering, utförande, kont
rolloch
dokument
at
ioninnebärutökademöj
li
gheterförbyggnadsnämndenatt
begärahandl
ingarsom styrkerfackmässi
ghetochanvändandetavvedertagnametoder. Boverketbedömerattdeföreslagnanyaföreskrifternapå
siktinteförsvårarbyggnadsnämndensmyndighet
sutövning.
Kommunal tillsyn enligt miljöbalken
Deföresl
agnaföreskri
ft
ernaom skyddmotbull
eribyggnaderi
nnefat
tar
treharmoniseramed
förändringarj
ämförtmedavsni
tt7 iBBR förattbät
regl
erpåbull
erområdetfrånandramyndi
gheter. Det
tagäl
ler
Fol
khälsomyndighet
ensall
männarådom bulleri
nomhus.
I Boverketsförslagingårat
tkraven– som stäl
lsibost
äderpålågfrekvent
ljudfråni
nstal
lationerochmot
ordrivnaanordningarochl
judfrånandra
töverensstämmameddesom framytt
reljudkäl
loräntrafik– kommerat
gåravFol
khäl
somyndighet
ensallmännaråd. Denföreslagna
förfat
tningeninnebärattdebostädersom uppförsellerändrasefter
slutbeskedlöpermindreri
skat
tbedömasolämpl
igaenligtmi
ljöbalken.
Genom förslagetharmoniserarBoverketsinakravmedandra
myndighetersföreskrifterochall
männaråd. Denyaföreskrifternaborde
all
tsåmedföraat
tantaletförel
äggandenidenfärdi
gabyggnadenminskar.
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Vidaretordeförsl
agetocksåfrigöraendelhandläggni
ngst
idhos
kommunerna.
Kommunen och regionen som byggherre och fastighetsägare
Denstörstaförändringen– jämförtmedgällandereglerom skyddmot
bull
eribyggnader– gäl
lerl
okaler. Förslagetfårdärförkonsekvenser
ävenförkommunernaochregionernanärdessasjälvaagerarsom byggherreochfast
ighetsägare. Denföreslagnaförfat
tningengersamt
idi
gt
kommunernaochregionernastörremöj
lighet
erat
tvi
duppförande
anpassaskolor, vårdcent
ral
ersjukhusetceterauti
frånsinaspecifika
behov. Dett
aärocksåenavanledningarnavarförBoverketföreslårdenna
förändringförlokaler. Best
äll
arefrånkommunerochregionervisar
nämligenredanidagstormognadocht
il
lämparegenutveckladesyst
em
vidbest
äl
lningochprojektering. Dennyaförfat
tningenkandärmedbidra
ti
llet
tökatvärdeskapandeförsamhäl
lsl
okaler, genom attdebli
rmer
användar- ochbrukaranpassadeändeäridag.
Fördekommunerochregi
onersom interedanti
l
lämparegnabeställ
arsar
rut
inerkommermöjl
ighetenat
tt
il
lämpadenstandardsom BBR hänvi
ti
llfinnaskvar. Därmedtordeeffekternaavdenföreslagnaförfat
tni
ngen
blimargi
nel
la.
Förvi
dareresonemangom effekt
erförkommunerochregi
onersom
byggherreochfasti
ghetsägare, hänvisast
il
lkonsekvenserförbyggherrar
ochfast
ighetsägareiavsni
tt
en4.1 och4.5

3.10 Vilken effekt får de föreslagna föreskrifterna för
staten?
NärBoverketinförförslagett
il
lnyaföreskri
ft
erom skyddmotbull
eri
byggnader– vi
lkaharutgångspunktidennyaregelmodel
lenförbyggänsstyrelsernaochdomregl
er– påverkardet
taocksåst
aten. Genom l
stolarnautgörst
atenöverkl
agandeinstansibyggprocessen. Vidareansvararlänsstyrelsernaförat
tgeti
ll
synsvägl
edningti
llbyggnadsnämndernaiderasti
ll
synsarbet
e. DärpåharFolkhälsomyndighetenoch
Arbet
smil
jöverketreglersom rörbull
eribyggnadereft
erattbyggnaderna
tagitsibruk. Slut
l
igenkanocksåst
atensj
älvagerasom byggherreel
ler
varafast
ighetsägareochdärigenom påverkasavdenyareglerna.
Överklagande av beslut i byggprocessen
Dekommunalabyggnadsnämndernasbeslutom start- ochsl
utbeskedkan
ivi
ssafallöverklagasti
llhögreinstans. Länsst
yrelserna, mark- och
mi
ljödomstolarnaochMark- ochmi
l
jööverdomstol
enutgöröverkl
agandeinstanserna.
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Denyaföreskrifternaom skyddmotbul
leribyggnaderpreci
serarenbart
hurkravenpåområdetmenint
eangehurkravenbörel
lerkanuppfyll
as
liktavsni
tt7 iBBR. Dett
ai
nnebärinit
ialtenriskförat
tbyggnadsnämndensochbyggherrenstolkningavhuruvidaenutformningell
erlösningi
ettenskil
tfal
luppfyll
erföreskrifternael
lerintekankommaattski
lj
asig
frånvarandraienökadutst
räckning. Det
taskul
lekunnainnebäraattfl
er
beslutstart- ochsl
utbeskedöverklagasjämförtmedidag, vi
lketisi
ntur
skul
lekunnainnebäraenökadarbetsbelastningföröverkl
agandei
nst
anserna.
Överkl
agadestartbeskedt
il
llänsstyrel
sernaomfat
tadeigenomsni
ttomdsperiod. Detärdockendasten
kring65 ärendenperårundersammati
begränsaddelavdessa65 ärendensom rörhant
eringenavdetekniska
egenskapskraven.
Undersammati
dsperi
odharantal
etöverklagadeslutbeskedvaritomkring
24 perår. I genomsni
t
thar8 avdessabeslutperåröverklagat
spågrund
avat
tdeinteföl
jtkravsom föl
jeravbyggl
ov, startbesked, komplet
terandevi
llkorel
lerkont
rollplan.
Huvudskälett
il
lattsåfåbeslutom st
art- ochslutbeskedöverklagasär
troligenattdetärförknippatmedbetydandekost
naderförenbyggherre
attiettsentskedeöverklagaet
tnekatst
art- ell
erslutbesked. Vi
dareärdet
barabyggherrensom kanöverklagaet
tnekatst
art- el
lersl
utbesked.
utom start- ochslutbeskedsom överklagaspå
Sammantagetärdetfåbesl
grundavhanteringendet
ekniskaegenskapskraven– överklagandengörs
roligtattant
al
et
framföral
ltpåandragrunder. Avsammaskälärdetintet
överklagadebesl
utom start- ellerslutbeskedkommerattökainågon
väsentl
igutsträckningnärdett
ekniskaegenskapskravetom skyddmot
bull
eribyggnaderöverförsti
lldennyaregel
model
len.
Initi
al
tkandockenvissökningiarbet
sbelastningri
ml
igenförväntas,
menpåsiktbedömsdenföreslagnanyaförfat
tningenkunnabidrat
il
latt
byggprocessenpådett
aavgränsadeområdefungerarbätt
re. Sammantaget
ärbedömningenatteffekternabl
irbegränsadeförlänsstyrelsernaoch
domstolarna.
Länsstyrelsernas tillsynsvägledning

Länsstyrelsernaskageti
ll
synsvägledningti
llbyggnadsnämndernaideras
ti
llsynsarbete. Enl
igtBoverketsplan- ochbyggenkätti
l
lämparlänsstyrelsertypisktt
il
lsynsvägledni
ngochuppföljningavsamt
ligabygg- och
konst
ruktionsregl
ermell
anenochtiogångerperår, mendethänderat
t
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ti
llsynsvägl
edni
ngochuppföljningskersåväloftaresom mersäl
lan.
Sambandenäriprincipat
tdetskeroftareidestörrelänen.
Initi
al
tkanbyggnadsnämndernasbehovavvägl
edningvidt
i
llsyninom
byggnadensskyddmotbull
erkommaattöka. Därmedkanl
änsstyrel
sernasarbetsbelastningföl
jakt
ligenävenocksåkommaat
töka. Pådetstora
helabedömsdockkonsekvensernavarabegränsade.
Konsekvenser för Boverket och andra myndigheter
Dennyaregel
modell
enförbygg- ochkonst
ruktionsreglersom sådan
förvänt
asint
einnebäranågrapåtagli
gakonsekvenserförstat
li
gacent
rala
tharBoverketiarbet
etmed
myndigheter, utöverförBoverket.Framförall
atttafram et
tförslagpånyaföreskri
ft
erförskyddmotbull
eribyggnader
strävatefterattharmoniserareglernafrånBoverketmeddereglersom
Fol
khälsomyndighet
etenochArbetsmi
ljöverketharpåområdet.
Boverket

Oundvikligenkommerövergångenti
llföreskri
ft
erom skyddmotbul
leri
byggnaderenl
igtdennyaregel
modell
eni
ni
ti
al
tattmedföraet
tökatbehovavinformat
ions- ochut
bildningsinsatserfrånBoverket
. Detärnödvändigtförat
tföreskrifternaskafådent
il
lämpningsom avset
ts. Dessa
insatserbörriktasigmotal
ladeol
ikaaktörersom kommerikontaktmed
föreskrifternaom skyddmotbul
leribyggnaderisi
ttarbete.
Särskil
tfokusbörläggaspådeaktörersom dagligent
il
lämparbyggregl
erna. Boverketanserat
tdetdärförfinnsbehovavri
ktadeinsat
sermot
bådedesom arbetarpåbyggnadsnämndernasom dekontroll
ansvariga.
Särskil
dautbi
ldningsinsat
serbörävenrikt
asmotbyggherrar. All
tföratt
skapati
ll
räckl
igförståelsefördeföreslagnaföreskri
ft
erna, såattdess
syft
euppnås.
ÄvenbehovetavvägledningfrånBoverketkommerat
tökaiomfattning.
Boverketswebbaseradehandbokiplan- ochbygglagen, PBL kunskapsbanken, behöverarbetasom idedelarsom handl
arom skyddmotbul
leri
il
lBoverket
byggnaderochdessti
ll
ämpning. Ettökatinflödeavfrågort
kanocksåförvänt
asochbehövertasom hand. Påsiktkanbelastningenpå
Boverketdockförvänt
asmi
nska.
Slut
ligenkommernyaföreslagnaföreskri
ft
erpåsiktävenpåverka
lmännarådenochhänvi
sni
ngarna
Boverketsresursal
lokeri
ng. Närdeal
ti
llstandardertasborturbestämmel
sernapåområdetkommermindre
resurserbehövaal
lokerasförattövervakaochuppdateraregl
ernaitakt
medat
tuppdat
eradeversioneravst
andarderpubli
ceras.
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Arbetsmiljöverket

Boverketföresl
årat
tsl
opahänvi
sni
ngarnati
lloli
kastandarderförutformni
ngenavskyddetmotbull
eril
okaler. Det
takommerinnebära,
vilketnämntst
idigare, attbyggherrarochprojektörerpåegenhandmåste
tafram deunderl
agsom bedömsvaranödvändigaiut
formningenav
skyddmotbul
lerilokaler. Eneffektkandåbliat
takusti
kerihögre
utsträckni
ngänidagkommerattsökarådhosArbet
smil
jöverket,dess
föreskrifterochal
l
männaråd, förat
tavgörahurengodarbetsplatskan
utformas. Dett
aisigkandåmedföraattArbet
smi
ljöverketbehöveröka
informat
ionenom deegnaföreskri
ft
erna.
Folkhälsomyndigheten

I bostäderärdett
aprobl
em mindredåförslagetirät
tsåstorut
st
räckning
haröverförtdagenregleriall
mäntrådti
llföreskri
ft.I defalldärkravvärdenförskyddmotbul
lerhartagitsbortiBoverketsföresl
agnanya
föreskrifterkandettänkasattbyggherrarochprojektörervändersi
gt
il
l
Fol
khälsomyndighet
enförmerinformati
onom bulleribyggnader.
Staten som byggherre och fastighetsägare
Konsekvensernaavdeföreslagnaförskri
ft
ernasom ibeskrivsförkommuneriegenskapavbyggherreochfast
ighetsägare, avsni
tt3.9 ovan,
gäl
lerävenförst
at
en. Generel
lakonsekvenserförbyggherrarochfastighetsägarebehandlasiavsni
tt5.1 och5.5.

3.11 Inhämtande av yttrande från Regelrådet och
regeringens medgivande
Regel
rådetsyt
trandeöverdennakonsekvensutredningkommerat
tinhämtat
s. Det
tahel
tienlighetmed2 §förordningen(2011:118) om myndighetersinhämtandeavytt
randefrånRegel
rådetgenom remissförfarandet.
Regeringensmedgivandeat
tBoverketfårbeslutaom nyaföreskri
ft
erom
skyddmotbul
leribyggnaderframgårredanavbemyndigandetenl
igt
10 kap. 3 §6 PBF. Regeringensmedgivandeskaändåinhämt
as, om föreskri
ft
ernavidt
il
lämpningenkanfåeffekterpåkostnadersom i
nteär
oväsentl
igaförstat
en, kommunerell
erregioner(se2 §förordningen
llbeslutom vissaföreskrifter).
(2014:570) om regeringensmedgivandeti
Boverketbedömerdockat
tnågotsådantmedgivandei
ntebehöveri
nhämtasidett
afal
l.
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4. Konsekvenser för berörda företag,
organisationer och brukare
I avsni
tt4 redogörsfördekonsekvensersom Boverketserat
tförslaget
ti
llföreskri
fterom skyddmotbulleribyggnaderkommermedföraför
olikaaktörerinom bygg- ochfasti
ghetssektorn. Boverketanservidareat
t
dekonsekvensersom förslagenmedförärsärski
ltangel
ägnaförkommunernasarbetssät
t,vi
lketbeskrivsovaniavsnit
t3.9.

4.1 Byggherrar och beställare
Ekonomiska konsekvenser
Förattfåenuppfat
tningom hurmångabyggherrarsom omfatt
asavförslagetpresenterasnedanifi
gur3 oli
kadataöverant
al
etbevil
jadebyggikenframgårat
t
lovförnybyggnadperårochbyggnadst
yp21. Avstatist
underdesenastefyraårenharbyggherrarigenomsni
ttgenomförtci
rka
11 500 byggprojektdärnyabyggnaderuppfört
s. Uppgi
fternaförbostadshusinnefat
tarsåvälfl
erbost
adshussom småhus, docki
ntefrit
idshus.
Figur 3. Antal beviljade bygglov för nybyggnad.

Förslageti
nnebärattdett
il
lski
llnadfrånidagärbyggherrensom bärdet
ful
laansvaretförattgörabedömningarom enmindreavvikelsefrån
föreskrifterna. Förslagetmedförinteattinnebördeniparagrafenförändras

21

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0701/BlovArea
HustypKv/?rxi
d=a0fae0b0-4382-4c23-807c-b899dd6797b0 Hämt
ad2020-10-28.
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jämförtmedmotsvarandebestämmelseiBBR ut
anbaravi
lkenpartsom
skagörabedömningen. Dåmetodenhurmanskabedömaenmindreavvikelsekanliknasviddensom skagörasvidfastställandetavkravni
vån
vidändringavbyggnadbedömerBoverketattbyggherrarnaärvälinsat
ta
varvidarbetsbördantordebliavmerringaart.
Förslagetärävenposi
tivtdådetmedförattrol
lfördelni
ngenmel
lanbyggherrenochbyggnadsnämndenyt
terl
igaret
ydl
iggörsdåbyggherrensansvarförsi
nbyggnadaccent
ueras. Vidaresåbidrarförsl
agetat
tbyggreglernaöppnasupppådet
taområdedåbyggnadsnämndenint
el
ängreförväntas förhandsgranska och därigenom ”gå i god för” projektspecifika
förutsätt
ningarutanat
thahaftfullinsynochkont
rol
l.
Förslagett
il
lnyaföreskrift
erom skyddmotbul
leribyggnaderi
nnebär
ingastörreförändri
ngarfördebyggherrarsom inteönskargöraförändringarisinaarbetsprocesser. Dett
aeftersom demetodersom idaganvändsochsom uppfyll
erkraven, kommerkunnabedömassom vedertagnaävenefterdeföreslagnaföreskri
ft
ernat
räderikraft.Debyggherrar
som såönskarkanal
lt
såfortsätt
asom t
idigare.
Debyggherrarsom önskarfrångågängsemetoder, kommerbehövatain
externkompetensist
örreut
sträckningänidag. Dett
at
ordeblisärskil
t
aktuel
ltförmindreochoerfarnabyggherrar. Enl
igtSCB:sfaktorprisindex
uppgårdedirekt
aprojekteri
ngskostnadernat
il
lfem respekt
ive
fyraprocentavdetotalabyggkostnadernaförflerbostadshusrespekt
ive
småhus.22
Konsekvensernaförsmåochmedel
storabyggherrarbehandl
assärski
lt
nedaniavsni
tt4.1.
Kraven i 2 kap.
Deföresl
agnaföreskri
ft
ernaom skyddmotbull
eribyggnadergerstörre
möj
li
ghetert
il
linnovatival
ösningarförbyggherrarförlokaler. Det
ta
berorpåat
tBBR ti
digaregenom enhänvi
sningt
il
lstandardSS 25268
angavvil
kenbul
lerdämpni
ngochvil
kal
judnivåersom ansågsl
ämpl
iga. I
förslagetangesi2 kap. 2 §föreskrifternafem ol
ikal
judegenskapersom
skabeakt
asidenomfattningsom denavseddaanvändningenkräver.
Dettavidut
formningenavskyddmotbul
leridel
okal
ersom omfat
tasav
2 kap. föresl
agnaföreskri
ft
erna.

22

htt
ps://www.scb.se/contentassets/176b9e8b85b44bafbcb858e0ac2ba884/pr0502_staf_2
020_jj
_200217.pdfHämt
ad2020-10-28.
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Enl
igtBoverketsuppfat
tni
ngärdetrelat
ivtvanli
gtattprofessionell
a
best
äl
lareanvändersigavegnaanvisningarsom beskri
verhuren
byggnadskautformas. Det
t
aförat
tdeakust
iskaochbull
erdämpande
egenskapernaienbyggnadskaopti
merasefterdentänktaverksamheten.
Genom at
töverl
åtadettaansvarti
llbyggherrarnaärdetBoverketsavsikt
attbyggnaderiframtidenskaerhål
laet
tmerbrukaranpassatochdärmed
mervärdeskapande, ändamålsenl
igtochkost
nadseffekt
ivtskyddmot
bull
er. Närbyggherrent
il
lämparföreskrifternaom skyddmotbull
eri
byggnadermåstededock, enligt1 kap. 7–16 §§föresl
agnaföreskrifterna,
tydl
igtredovi
savarifråndevedertagnametodernahämt
asochhurde
övergripandekravenärtänktaattuppnås. Dettakanexempelvisgöras
genom at
thänvi
sati
llochfölj
aanvisningarnaistandardSS 25268.
Enentydigochövergri
pandebedömningavom renodl
i
ngenavkraven
förbost
ädermedförattbyggkost
nadernaökarel
lermi
nskarärsvåratt
göra. DetärBoverketsuppfatt
ningat
tbyggkostnadernauti
frånförslageti
tnadersom föreslåsärstörre,
deflestafal
lint
ekommerattöka, dådelät
ochomfatt
arfl
erbost
äder, änskärpningarna. Denenskildasi
tuat
iondär
högreluft
ljudsi
sol
eringkrävsärdefal
lnärenväggmellanbostadenoch
dengemensammakorridorenistudentbost
äderharendörr. Dett
aären
föl
jdavat
tensärskildangi
velsefördennakategorit
asbort.Dessa
bostadstyperomfatt
asdockavdengenerellalätt
nadenpåkravmel
lan
trapphusochkorridorut
andörrochfönstersamtharmoniseri
ngenav
lågfrekventl
jud, varvidförslagetstot
al
apåverkanpåbyggkostnaderna
bedömsblimargi
nel
la.
Nedanföl
jerengenomgångavhurkravenideföreslagnanyaföreskri
ft
ernasandrakapit
elpåverkarolikaområdenförbostäder. Vidarehur
det
taisi
gävenpåverkarbyggkostnaderna.
Krav för luftljudsisolering mellan bostad och trapphus, loftgång, korridor

Detall
männarådetiBBR beträffandel
judnivåski
llnadfrånt
rapphusoch
korridort
il
lbostadharsammanförtsmedkravetfrånloftgång, t
rapphus
ell
erkorridormeddörrel
lerfönst
erti
llutrymmenförsömnvil
aellerdagligsamvaro. Sammakravgäll
ernugenerell
tti
llal
laut
rymmenibost
aden
och motsvaras av det tidigare ”från loftgång, trapphus eller korridor med
dörrel
lerfönst
erti
llutrymmenför sömn vila eller daglig samvaro”. Detta
innebärat
tmanmeddeföreslagnanyaregl
ernakanbyggaenväggmed
mindreluft
ljudsi
sol
eringänmedgäl
landekrav, it
rapphusellerkorridorer
utandörrel
lerfönst
er. Det
t
agäl
lerisamt
ligabostadst
yper. Förbyggprojektetinnebärdeföresl
agnaföreskrifternaat
tmanbådekansparamaterialochskapanågotmerut
hyrbarbyggnadsarea. Bådedessaförändringar
bidrarti
llat
tl
önsamhetenibyggprojektetökar.
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Vidareharkravetförutrymmenutanförbostadenmedbetydandegångtrafik, såsom et
tentrépl
an, l
ätt
at
sfrån48 dB t
il
l44 dB. Dett
ainnebäratt
endörrmedlägreljudisoleringkananvändasidessasit
uat
ioner. Enligt
leverantörersom Boverketvari
tikontaktmedinnebärdet
taenkostnadsbesparingom 10–15 procentperdörr.
Krav för luftljudsisolering mellan gemensam korridor till studentbostad

Kravetpåluftl
judsdämpningistudentbost
ädermedgemensam korri
dor
skärpsfrån40 dB t
il
l44 dB. Dett
aärenföl
jdavat
tensärski
ldangivelse
fördennakat
egoritasbort.Dettainnebärattmanidessabostädermåste
väl
jaendörrmedhögrelj
udisoleringförat
tklaradeföreslagnakraven,
vilketmedförökadekostnaderförbyggherren. Hurstordennakostnadsökningbl
irberorpåfl
erafaktorer, såsom hurstorandelavväggeninmot
bostadensom dörrenuppt
ar. Enl
i
gtleverantörersom Boverketvariti
kontaktmedinnebärdettaenkost
nadsökni
ngom 10–15 procentperdörr.
Krav för lågfrekvent ljud

Boverketbedömerat
tövergångenti
llat
tformulerakravom lågfrekvent
ljuditersband– l
iktFol
khälsomyndighetensall
männarådom bull
er
inomhus– intekommerattmedföraenökningavbyggkostnaderna. Til
l
grundfördennabedömningfinnst
våanledningar. Denförstaanl
edningenärat
tmångabyggnaderredanidaguppförsmedhänsynt
il
lbåde
avsni
t
t7 iBBR ochFolkhälsomyndighetensall
männarådom bull
er
inomhus. Denandraanl
edningenärat
tdett
roligenärbil
ligareförbyggherrenattri
skmini
meraochbyggaenl
igtFolkhäl
somyndighetensallmännarådom bulleri
nomhusfrånbörj
an, jämförtmedattieft
erhandhar
erhåll
itförel
äggandeom attåtgärdaenbyggnad. Defal
ldärdeföresl
agna
föreskrifternamedförenskärpning, ärdenärbyggherrenintetarhöj
dför
Fol
khälsomyndighet
ensall
männarådom bulleri
nomhus. Sammant
aget
ärdetBoverketsbedömningat
tvärdetavat
tkravfrånolikamyndi
gheter
harmoni
serasärhögreändeeventuell
tökadebyggkostnaderna.
Administrativa kostnader
I 1 kap. deföresl
agnaföreskri
fternast
äl
lskravpåbyggherrenat
tprojekat
il
l
teringochegenkontrol
lskaskeochredovi
sasihandl
ingar. Dett
ski
llnadmotnumotsvarandebestämmel
seriBBR, som återfinnssom
all
männaråd. Enli
gtBoverketsuppfat
tni
ngsåt
il
lämpasdefactodeal
lmännarådenredan, framförall
tist
örrebyggprojekt.Konsekvensernaav
attal
l
männarådom projekt
ering, ut
förandeochkont
rollbli
rföreskrifter
bedömsdärförial
l
mänhetblibegränsade. Konsekvensernaförmindre
byggherrarbeskrivsnärmarenedaniavsnit
t4.1.
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Avsiktenmedförsl
agetäri
nteattföret
agskabehövaupprättaandra
handl
ingaränvadderedanidaggörunderbyggprocessen. Deföretag
som framföral
ltlöperriskattdrabbasavhögreadmini
strati
vakostnader
pågrundavdenföresl
agnaförfat
tningenärdeföretagsom idagint
e
dokument
erarsinproj
ekt
eri
ngochresult
at
etavdegenomfördakontrollerna, i
nnanbyggnadentasibruk.
Bullerskyddsdokumentation

Boverketföresl
årat
tet
tkravskaställ
aspåennytypavdokumentat
ion,
ensåkal
ladbul
lerskyddsdokumentati
on. Bul
lerskyddsdokument
at
ionen
ärensaml
adhandl
ingivi
lkenmankanut
läsaförutsätt
ningarnaföroch
utformningenavdenuppfördabyggnadensel
lerändradedelensskydd
motbul
ler.
Boverketanserattdetint
eskainförasnågotidet
tanyadokumentsom
ighetmed
int
eredanidagdokumenterasihandl
ingariprojektet.Alltienl
all
männarådti
llavsnit
ten7:3 och7:42 BBR. I denmånensammanstäl
lningavskyddetmotbull
eribyggnadenintegörsidagsåmedförregleringendockenökadadmi
ni
strat
ivbelastningförbyggherren. Kostnaden
egreraddokumentatiofördet
takommerattvariera, beroendepåhurint
nenäribyggherrensarbetsprocesssamtpåprojektetsstorlekochkomplexitet.Ettavsyft
enamedattjustinförakravpåbullerskyddsdokumentat
ion– i1 kap. 16 §deföreslagnaföreskri
fterna– ärattdet
tadokument
enski
l
tskakunnautgöraunderl
agidenkommunal
amyndighet
sutövningenisambandmedsl
ut
beskedet.Denföreslagnaföreskri
ft
enkan
därmedbidrat
i
llattgörabyggreglernatydligareochgörabyggprocessen
snabbare.
Förslagetom kravpåbul
lerskyddsdokumentat
ionäral
l
tsånyt
t.Därmed
ti
llkommerenengångskost
nadförbyggherren, som iolikaut
st
räckning
måsteställ
aom sinaarbetsprocesserförattinkorporeradokumentationen
iarbet
sflödet.
Byggherrenkandelegeradokumentat
ionsuppgi
ft
erti
llproj
ekt
örerell
er
föramindre
entreprenörer. Därmedkommerdockdessaattkunnaut
fakt
isktproj
ekt
eringochentreprenadt
jänst
erförsammakostnad. Ökade
kravpådokumentati
onbelastarsåledesall
t
idbyggherren.
Boverketuppskatt
arat
tdet– uti
frånredanupprät
tadel
j
udbeskrivningar
ocheventuel
latrafi
kbul
lerutredningar– tartvå–åt
tat
i
mmarat
tupprätt
a
enbul
lerskyddsdokument
at
ion. Al
ltberoendepåbyggnadensst
orlekoch
proj
ekt
etskompl
exi
tet.Enakust
ikerdebi
terar700–1 500 kronorit
immen. Dett
abetyderattdenökadeadminist
rativakostnadenkanberäknas
ti
ll1 400–12 000 kronorpersådandokument
at
ion. Enl
igtSCB:sfakt
or-
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prisindex23 mot
svararadmini
strat
ivakost
nader24 förbyggherrenell
er
entreprenörenmellan18 och20 procentavdentot
alabyggkostnaden.
Boverketinserattdetävenkanuppkommaproblem isigmeddenökade
kostnadenjämt
enytt
an. Dettaeftersom detärbyggherrensom fårståför
kostnadenförat
tupprätt
aenbul
lerskyddsdokumentati
on. Däremotärdet
troligtvisfrämstframt
idabyggnadsägaresom fårnyttaavdokumentati
onen. I defal
ldessaäroli
kaaktörersåkrävsdetattbyggherrenkansynl
iggöranyt
tan, vil
kensedankanavspeglasimarknadspri
set.
Kompetensutveckling
Dådenyaföreskri
ft
ernaställerkravpåprojektering, kontrol
lochdokumentationavskyddmotbullerienbyggnadkandettänkasattbyggherrenbehöverl
äggamerresurserpåkompetensutvecklinginom det
ta
område. Åtminstoneidefalluppgi
ft
ernaskaut
förasavbyggherrensjälv.
Enföl
jdavförslagetti
llföreskrifterkanbl
iattbyggherrenist
äl
letför
egenkompetensutveckl
ingihögreutsträckni
ngvälj
eratttainextern
kompetensförproj
ekt
ering, kont
rollochdokumentation. I dessafall
kommersannol
iktbyggherrenssammanlagdakostnaderförprojekteri
ng
attöka.
Konsekvenser för små och medelstora företag
Nedan, itabel
l2, redovisasenöversiktavstorlekenpåföretagvars
affärsverksamhetbest
åravutveckl
ingavbyggprojektochfast
ighetsförval
tning. Bostadsrätt
sföreningarredovisassärski
lteftersom deinteär
företag. Vidarebil
dasbostadsrätt
föreni
ngarvanligeniettsenareskede,
varfördeinteärnärvarandeidetini
tialaskedetavettbyggprojekt.

23

Stati
st
ikensframställning- Faktorprisindexförbyggnader2020 (scb.se) Hämt
ad202012-01.
24 Ent
reprenörensomkost
nadersamttjänstemannalönerförbyggherrenförflerbostadshus
respektivegruppbyggdasmåhus.
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Tabell 2. Antal företag som kan verka som byggherre och beställare efter
storleksintervall.
Företagsstorlek
(antal anställda)
0

Antal
företag*

Fördelning Antal
Fördelning
bostadsrättsföreningar**

48 443

88%

16 932

81%

1–4

5 425

10%

3 963

19%

5–9

600

1%

57

0%

10–19

257

0%

6

0%

20–49

216

0%

0

0%

50–99

82

0%

0

0%

100–199

40

0%

0

0%

200–499

22

0%

0

0%

2

0%

0

0%

500+
Totalsumma

55 087

20 958

* 68.201 fastighetsbolag, bostäder, 68.203 fastighetsbolag, andralokaler, 68.209 övriga
fastighetsbolag.25
** 68.204 bostadsrättsföreningar.26

Avtabell2 ovanframgårat
taktörersom kantänkasagerasom byggherraristörreutsträckningängenomsni
ttsföret
agetisamhäl
lsbyggnadssektornärsmåföret
ag. Ut
överuppgi
ft
ernaidennatabellvetviat
tmånga
byggnader, framföral
ltsmåhus, uppförsmedprivatpersonersom byggherre. Förat
tkunnauppskattaant
al
etpri
vat
personersom uppförnya
byggnaderkanmanstuderaantaletsöktabygglovförst
yckebyggda
ektärsmåskaligaochgenomförsidagistor
småhus27. Dessabyggproj
utsträckni
ngavprivatpersoner, som uppfördem föregenräkningoch
egetbruk. Datavi
sarat
tigenomsni
tthar5 349 styckebyggdasmåhus
uppförtsdesenastefyraåren.
Eftersom förslagetinnebärtydl
igareochökadekravpådokument
at
ionav
byggprocessen, framföral
ltgenom bul
lerskyddsdokumentati
onen, medför
föresl
agnaförfattningenenstörrepål
agapåbyggherrar.
I mindreföretagärdetistörreutsträckningsammapersonsom ansvarar
förat
tskötasåväladmini
st
rati
onsom försäljningell
erandravärdeskapandearbetsuppgi
ft
er. Därförbl
iral
ternativkostnaden, förext
raadmininistrati
onärenfast
strat
ivakost
nader, störreförmindrebyggherrar. Admi

25

SNI 2007-koder.
SNI 2007-kod.
27 ht
t
ps://www.t
mf.se/siteassets/statistik/branschstatistik/t
rahus/smahus/sokta-byggl
ov--dec-2019.pdfHämt
ad2020-10-28.
26
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kostnadochhögafastakost
naderinom enbranschl
edert
il
lstordri
ft
sfördelar. Därmedgerförslagetom bull
erskyddsdokumentati
onenviss
snedvridningavkonkurrensen, t
il
ldemindreaktörernasnackdel.
Mindrebyggherrarbehöverihögreutsträckningförli
tasigpåextern
kompetens– isåvälprojekt
eringsskedetsom utförandeskedet– förat
t
genomföraochdokumenterakont
roller. I Boverketsförsl
agt
il
lföreskri
ft
erom skyddmotbull
eribyggnaderharol
ikapreciseringsnivåav
kravenföreslagit
sförbost
äderrespekt
iveförlokal
er. Förbostäderföreslåsdenmestdet
al
jeradepreciseringsnivånmedkvant
i
tat
ivakrav. För
lokalerföreslåsdenmi
nstdetalj
eradepreciseringsnivånmedenbart
kval
it
at
ivakrav. Ettavfleraskält
il
ldennaavvägningärattutveckl
areav
lokalerienstörreutsträckningärprofessionell
anäringsidkare. Dessahar
bät
treförut
sät
tningarattaxl
adetansvarochdeökadeadmi
nistrat
iva
kostnadersom dennyaförfatt
ningenkanmedföra.
Boverketserdockattdennyaförfat
tningenkanmedföraattfl
er
arbetsuppgi
ft
erunderprojekteringenkommerbehövagörasavenexpert.
Mindreföretagkommerdärförihögregradänt
idigareattbehövaköpain
expertkompetensavexempelvisbull
erproj
ekt
örer, arki
tekteroch
akust
iker. Dett
amedförocksåökadekostnader.

4.2 Byggentreprenörer
Ekonomiska konsekvenser
Dedirekt
aekonomiskakonsekvensernaförbyggentreprenörerrörfrämst
ökatbehovavkompetensut
veckl
ing, vi
lkabeskrevsnedaniavsnit
t4.2.
Ävenom konsekvensernaärbegränsadeförbyggent
reprenörersåärantal
etberördaföret
agomfat
t
ande, omkring45 procentavdeberördaföretagenäret
tföretagverksam inom entreprenadel
lerinst
all
at
ion.
Administrativa kostnader
Konsekvenserna– avdeföreslagnaföreskri
fternaom skyddmotbul
leri
byggnader– ärbegränsadeförbyggentreprenörersadmini
st
rat
ivakostnader. I denmånbyggent
reprenörerdrabbasavökadeadministrat
ivauppgifterärdetfrågaom at
tbyggherrenviaavt
alöverlåterdessauppgifter
ti
llbyggentreprenörerna. Dessauppgifterkanbest
åavattdokumentera
genomfördakont
rol
lerunderutförandeenligtpåförhandbestämda, och
vidbehovstandardiserade, metoderochformat.Föreskrifternasom
föresl
åshardärmedingadi
rekt
aeffekterpåbyggent
reprenörer.
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Kompetensutveckling
Deföresl
agnanyaföreskri
fternai
nnebärint
eattbyggentreprenörermåste
adåarbetsmetoder
läggasärskildaresurserpåkompetensutveckl
ing. Dett
som användsredanidagkananvändasävenfortsät
tningsvi
s.
Enföl
jdeffektavkravetpåbull
erskyddsdokumentationochattbyggherrensrollochansvartydl
iggörskanbl
iattbyggherrenkommervi
ljaöverlåt
agenomförandetavdiversekont
rol
lerpåenmersakkunnigakt
ör.
Dettakanfåsom följdat
tefterfråganökarpåat
tbyggentreprenöreroch
akräverenvisskompetens
instal
latörergenomfördessakont
roller. Dett
ocht
arvisst
idianspråk.
Pålängresiktochberoendepåom byggherrensbeteendeförändraskan
byggentreprenörenbehövaanpassasintjänstefterbyggherrensönskemål.
Dettaskull
ekunnainnebäraat
ti
nhämt
akunskapom attutförakont
roller
ell
erat
tt
il
lämpaandraarbetssät
tförattti
ll
godoseskyddmotbulleri
byggnaden.
Konsekvenser för små och medelstora företag
I tabel
l3 nedanredovi
sasenstorl
eksfördelningöverdeföret
agsom är
verksammainom byggentreprenadochinstall
at
ion. Ent
reprenad- och
instal
latörsföretagärnågotstörreändetgenomsnit
tl
igaföretagetsom
berörsavdeföresl
agnaföreskri
ft
erna.
Tabell 3. Antal företag som kan verka som byggentreprenörer eller installatörer
efter storleksintervall.
Företagsstorlek

Antal företag:
entreprenörer och
installatörer*

Fördelning

0

35 906

55%

1–4

21 473

33%

5–9

4 274

7%

10–19

2 204

3%

20–49

1 147

2%

50–99

255

0%

100–199

86

0%

200–499

26

0%

500+

14

0%

(antal anställda)

Totalsumma

65 385

* 41.200 entreprenörerförbostadshusochandrabyggnader, 43.221 rörfirmor, 43.222
ventilati
onsfirmor,43.290 andrabygginstallati
onsfirmor, 43.320 firmorförbyggnadsngsfirmor, 43.342 glasmästerier, 43.390
snickeriarbeten, 43.330 golv- ochväggbeläggni
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andrafi
rmorförsl
utbehandli
ngavbyggnader, 43.999 di
verseövri
gaspecialiseradebyggochanläggni
ngsentreprenörer.28

Konsekvensernaförsmåochmedel
storabyggentreprenörerochinstallat
örerj
ämförtmeddestörretordeblibegränsadeti
llföljdavdeföreslagnaföreskrifternaom skyddmotbull
eribyggnader. Dockharmindre
företagsämremöj
lighet
erattlåtasinpersonalfåkompetensförsörjning.
Dettaeftersom dent
idförutbi
ldningsom innebäret
ti
ntäktsbort
fal
l,är
merbetydandeförmindreföret
ag. Störrebyggentreprenörerochinstallat
örerharbätt
reförutsät
tni
ngarat
tbi
st
åsi
namedarbet
aremeddeutbi
ldningsinsat
sersom förslagetkant
änkasmedföra.

4.3 Projektörer och kontrollansvariga
Ekonomiska konsekvenser
Deföresl
agnaföreskri
ft
ernakommerihögregradbelysabyggherrens
ansvar. Dettakommerledati
llet
tökatbehovavexternexpertkompetens
vadgäll
erarkitektoniskgestal
tningochbyggnadersutformningmed
hänsynti
llskyddmotbull
er. Enökadefterfråganpådessatyperavkonsul
tt
jänsterärdärmedattförvänta. Exempelviskonsult
erverksamma
inom akust
iskutformni
ng, akust
iskamät
metoderocharki
tekterböri
högreutsträckningbliinkoppladeibyggproj
ektmeddenföreslagna
förfat
tningen. Det
taförat
tsäkerst
äl
laat
tskyddetmotbull
erskabliväl
utformatochutfört
. Medökadefterfråganpåkonsult
tj
änst
erkanman
förvänt
asigattdetinom dennabranschkommerat
tskeenökadspeci
al
isering. Inom sektornkommerettvärdeskapandeskegenom attol
ika
konsulterutvecklarsinatj
änstereft
erbyggherrensochslutkundens
önskemålochbehov.
Denföreslagnaförfat
tningenmedförsåledesattkont
rol
lansvariga, tekniskakonsul
terocharkit
ekt
erkanutveckladeprojekterings-, kontrol
lochdokumentati
onstjänst
ersom behövsförattunderlättaförbyggherren
attgenomföraet
tbyggprojekt.
Pålängresiktkommerdekontrol
lansvarigasarbet
smet
oderat
tbehöva
anpassasti
lldenyaomst
ändigheterna, givetattbyggherrenönskaravvi
ka
frångällandelösningar. Dekontrol
lansvarigasarbetsmetoderkanpåverkasbådeavsättetattst
äl
lakravpåskyddmotbul
lerinybyggnadochav
förtydl
igandetavkravenunderbyggprocessen. Meddeföresl
agnanya
föreskrifternakanochbördenkontroll
ansvariga– isit
tarbeteat
tbi
st
å
byggherrenmedattutformakont
rollplanen– anpassahurochnär
28
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kontrol
lergenomförssamthurkontrol
lerbästanpassaseft
ervalda
lösningaroch/ell
erutformningar.
Krav för bostäder

Boverketsförsl
agt
il
lföreskri
fterinnebärat
tkravenförbostäderrenodlas.
Förarki
tekterochtekniskakonsultermedfördet
tafärresi
tuationerdär
olikakravpåskyddmotbullerbehöverinarbet
asihandlingarnaochritningarna. Mi
ndret
idkommerattägnasåtat
tkont
rol
leravi
lkentypav
utrymmesom befinnersigpåbådasi
dornaom enski
lj
ekonstrukt
ion.
Dettagörat
tstörrefokusänidagkanläggaspåattskapagodainnemi
ljöerochsvarapåkundensönskemål.Överti
dkandenföreslagnaförfat
tningendärmedl
edati
llfl
eraposit
ivaeffekt
er, såsom ökatvärdeskapande
ochl
ägreprojekteringskost
nader.
Administrativa kostnader
Förslageti
nnebärkravpåbyggherrenat
tendastt
il
lämpavedertagna
metodervi
dbl
andannatberäkningar, provningarochmätningarsamtat
t
upprätt
aenbul
lerskyddsdokumentati
on. Dessakravkankommaat
töka
eft
erfråganpåprojektörernast
jänster.
Om arbet
smoment
ensom beskrivsovanidagsl
ägetint
etydligtframgåri
upprätt
adehandlingarmåst
eprojektörer, påbyggherrensuppdrag, pri
ori
teradessauppgi
ft
erhögreänidag. At
tproj
ektörermeddeföresl
agna
nyaföreskrifternakanbehövaarbet
aflert
immarförsammaprojekteri
ng
belastardockisl
utändanbyggherrenochslutanvändaren. Boverket
s
bedömningärdockat
tprofessi
onellaaktörerredanidagarbet
arpåett
sådantstruktureratsättat
tförsl
aget– utöverensammanställ
ning– inte
tordemedföranågranämnvärtökadeadministrat
ivakostnader.
Kompetensutveckling
Deföresl
agnaföreskri
ft
ernaom skyddmotbull
eribyggnaderi
nnebäratt
lösningarsom ti
ll
ämpasidagfort
sat
tkommerkunnat
i
llämpas. Därmed
behöverprojektörerinteal
l
okeraom sinaresurserpåkompetensut
veckling, om deint
esåönskar.
Övert
id– ochit
aktmedat
tbyggherrarst
äl
lerhögreochmerdetalj
erade
kravpåskyddetmotbull
eribyggnader– kandockdenföresl
agnaförfattningenmedföraat
tprojektörerbehöverläggamerresurserpåkompetensutveckl
ingförat
thi
t
taettegetmarknadssegment.Til
lföl
jdavdenföreslagnaförfat
tningenkanbyggherrenkommaat
tvil
jahamerhjäl
pmedatt
upprätt
adokumentati
onavbyggnadensskyddmotbull
er. I såfallkan
proj
ektörerbehövaökasinförmågaattti
llhandahål
ladennatjänst,vi
lket
kankrävakompet
ensutveckling.
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Förkontroll
ansvarigainnebärförslagetat
tdemåstesät
tasiginiföreskri
ft
ernaförattävenfortsättningsvisvaradetstödti
llbyggherrensom
deärtänktaat
tvara. Det
tai
nnebärattresursermåsteläggaspåkompetensutveckl
ingförat
tutformni
ngenavkontrol
lpunkternaikont
rol
lplanen
skavaraanpassadefördevaldalösningarnaförskyddmotbul
leri
byggnader.
Konsekvenser för små och medelstora företag
I tabel
l4 nedanredovi
sasenstorl
eksfördelningöverdeföret
agsom är
verksammainom byggproj
ektering, detvil
lsägautvecklareavbyggproj
ekt,arki
tekterochtekni
skakonsul
ter. Sektornomfatt
arirelat
ivtfå
företagvi
lkaocksåärnågotstörreändetberördagenomsnit
tsföretageti
dennakonsekvensut
redning.
Tabell 4. Antal företag som kan verka som projektör efter storleksintervall.
Företagsstorlek

Antal företag:

(antal anställda)

utvecklare av byggprojekt

Fördelning

Antal företag:

Fördelning

arkitektkontor

0

359

71%

2 701

68 %

1–4

114

23%

968

24 %

5–9

15

3%

140

4%

10–19

8

2%

95

2%

20–49

2

0%

50

1%

50–99

2

0%

6

0%

100–199

3

1%

17

0%

200–499

0

0%

2

0%

500+

0

0%

3

0%

Totalsumma

503

3 982

* 71.121 t
ekniskakonsult
byråeri
nom bygg- ochanläggni
ngsteknik, 71.129 övrigatekni
skakonsul
tbyråer.29

Förslageti
nnebärtydl
iggörandeavbyggherrensansvarförat
tbyggnaden
erhåll
eret
tadekvatskyddmotbul
ler. Därmedkommerkompetensom
akust
ikochbyggnadensutformningsamtom förutsät
tningarpådessa
områdenat
töka. Dåmindrebyggherrarmedst
örresannoli
khetinte
besi
tt
erdennakompet
enskommerdessaihögregradbehövaköpain
dessat
jänster. Boverketbedömerdärförattförsl
agetkommerat
tmedföra
enökadefterfråganpåarkit
ekterochtekni
skakonsult
er.

29
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Vidareinnebärdeföreslagnanyaföreskrifternaat
tbyggreglernaöppnas
uppfördem som vil
lanvändametodersom frångårdetsom idagangesi
all
männaråd. Dett
akommerledat
i
llytt
erligareökadefterfråganpåde
proj
ektörerocharki
tektersom utvecklarnyavärdeskapandemetodersom
kant
il
lämpasnärbyggnadensförut
sättningarpåbul
lerområdetska
analyserasel
lernärskyddetmotbul
lerskaut
formas.
Förföretaginnebärdel
tagandeistandardi
seringsarbet
evissakonkurrensfördelar och ett tillfälle att visa att man som företag är med och ”tar
ansvar” för byggnadsakust
i
ksekt
ornsmenävenhelasamhäll
sbyggnadsetmedat
ttafram ochförvaltast
andarder
sektornsutveckling. I arbet
inom deoli
kat
ekniskaområdenahardemindreprojekteringsföret
agenen
nackdel.Mindreföret
agharenhögrealt
ernat
ivkostnadförat
tdeltai
standardiseringsarbete. Ent
immestandardi
seringsarbet
egenereraringen
int
äktti
llföret
aget.Frånfal
l
etfrånenpersonient
i
mmeharstörre
inverkanpåi
nt
jäningeniet
tmindreföretagäniettstörre.

4.4 Byggmaterialtillverkare
Ekonomiska konsekvenser
Boverketsförsl
ag, jämförtmedBBR, innefat
tarnågraförändringarav
kravsom kanpåverkaeft
erfråganpål
judi
sol
ering. Dessapresenteras
nedanti
ll
sammansmedBoverketbedömningavhurdenföreslagna
förfat
tningenpåverkarti
llverkareavbyggmaterial.
Krav för luftljudsisolering mellan bostad och trapphus, loftgång, korridor

Deföresl
agnaföreskri
ft
ernaförluft
ljudsisoleringfråntrapphusoch
korridorint
il
lbostadeni
nnebärat
tväggarmedl
ät
tarekonst
ruktionoch
dörrarmedlägreljudisoleri
ngivissafal
lgårattanvända. Det
tainnebär
enmindrematerialåt
gångiväggenskonstrukt
ionochenlägreeft
erfrågan
pådessaprodukter.
Krav för luftljudsisolering mellan gemensam korridor till studentbostad

Förstudentbostädermedgemensam korri
dormedfördenföreslagna
föreskrifteninormal
fall
etattendörrmedhögrel
judisoleringkommeratt
krävas. Deföresl
agnaföreskri
fternamedförsåledesenökadeft
erfrågan
pådessadörrarochenminskadefterfråganpådörrarmedlägre
ljudisoleringidet
tabost
adssegment
.
Krav för lågfrekvent ljud

Deföresl
agnaföreskri
ft
ernainnebärenändringavt
il
l
ämpningsområde
förljudfråninstallationerj
ämförtmedavsni
t
t7 iBBR. Dett
ainnebäratt
tomfatt
aflermotordrivnaanordningarän
best
ämmelsernakommerat
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hissar. Enl
igtBoverket
suppfat
tningsåt
il
lämpasdockgäl
landereglerpå
såvi
s, attmotordrivnaanordningarsessom eni
nst
al
lat
ion. Därförmedför
detutökadeti
llämpningsområdett
rol
igt
visändåingenökadeft
erfrågan
påtystaremotordri
vnaanordningarell
erbul
lerdämpandeåt
gärder.
Enannanförändringjämförtmedavsni
tt7 iBBR ärattBoverketföresl
år
attreglernaförlågfrekventljudfråni
nstal
lationerochmot
ordrivnaanordni
ngarsamtl
judfrånandraytt
reljudkälloräntrafiksamordnasmed
deal
l
männarådsom Folkhälsomyndighet
enharpåområdet.Dettamedförat
tivissafal
lkommerytterl
igarebul
lerdämpni
ngkrävasochivissa
fal
lmindre. I mot
svarandemångenererardet
taenökadrespektiveminskadefterfråganpåbul
lerdämpandeprodukterochmat
eri
al,fråndebyggherrarsom intetarhöj
dförFol
khälsomyndighet
ensall
männarådom
bull
erinomhusisinprojekt
ering.
Administrativa kostnader
Boverketbedömerat
tdedi
rekt
akonsekvensernaärbegränsadefört
il
lverkareavbyggmateri
alochsmåhus, medanledningavdeföreslagna
föreskrifternaom skyddmotbul
leribyggnader. Såsom förbyggentreprenörerochprojektörerkandockeneffektavdenföreslagnaförfattningenbl
i,attbyggherrenönskarst
ödmedattupprät
tahandl
ingarpået
t
sådantstruktureratsättat
tdeenkeltkananvändasförattpåvi
saattkraven
om skyddmotbul
leräruppfyl
lda. Enföljdeffektavdenföreslagna
förfat
tningenkandärmedtänkasbliat
tbyggmateri
al
ti
ll
verkaremåste
utvecklasi
naproduktspecifikationer. Det
taförattunderlätt
aför
byggherrenat
tlevauppti
llsit
tful
laansvarförbyggnadenochisin
redovisningförbyggnadsnämnden.
Kompetensutveckling
Deföresl
agnaförfatt
ningenmedföringakonsekvenserpåkortsiktsom
skul
leinnebäraat
tbyggmat
eri
al
ti
llverkarebehöverläggaenengångskostnadpåkompet
ensutveckling. Pålängresiktkandockbyggmaterialti
llverkarnasallokeringavresurserpåkompetensutvecklandeåtgärder
kommaattpåverkas. Dettaberoendepåbyggherrensochsl
utanvändarnas
ökandeinflytandeöverbyggnadensinomhusmi
ljö.
Konsekvenser för små och medelstora företag
I tabel
l5 nedanredovi
sasantaletochstorl
eksfördelningenavdebyggmaterialt
il
lverkaresom påverkasavBoverket
sförslagt
il
lföreskrifterom
skyddmotbul
leribyggnader. Berördaföretagidennasektorärset
tt
il
l
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antaletrelati
vtfåom manj
ämförmedtotaltantalberördaföretagidenna
konsekvensutredning. Byggmaterialutgörenligtfaktorprisi
ndexmell
an
31 och34 procentavdet
ot
alabyggkostnaderna. Byggmaterialföretagäri
regelocksånågotst
örreängenomsnit
tsföretaget.
Tabell 5. Antal företag som verkar inom byggmaterialindustrin efter
storleksintervall.
Företagsstorlek

Antal företag:
byggmaterialtillverkare*

Fördelning

2 544

55%

1–4

974

21%

5–9

379

8%

10–19

273

6%

20–49

246

5%

50–99

108

2%

100–199

47

1%

200–499

28

1%

500+

12

0%

(antal anställda)
0

Totalsumma

4 611

*16.101 sågverk, 16.102 hyvlerier, 16.231 till
verkningavmonteringsfärdigaträhus,
il
lverkni
ngavdörraravträ, 16.233 t
illverkni
ngavfönsteravträ, 16.239
16.232 t
tillverkni
ngavövrigabyggnads- ochi
nredni
ngssnickerier, 23.110 planglasverk, 23.120
ndustriförkerami
ska
industriförbearbetatplanglas, 23.140 glasfi
berindustri
, 23.310 i
gol
v- ochväggplattor, 23.320 i
ndustriförmurtegel,takpannorochandrabyggvarorav
ndustri,23.610 industriför
tegel
, 23.510 cementindustri,23.520 kalk- ochgipsi
byggnadsbetongvaror, 23.620 industriförbyggvaroravgips, 23.630 industriför
ndustriförfi
bercementvaror, 25.110 industriför
fabriksblandadbetong, 23.650 i
metallstommarochdelardärav, 25.120 industrifördörrarochfönst
eravmetall.30

Konsekvensernaavdeföreslagnaföreskrifternaom skyddmotbull
eri
byggnaderski
lj
ersigint
enämnvärtberoendepåstorl
ekenpåföret
aget
som ti
ll
verkarbyggmaterial
. I likhetmedandrasektorerhardockmindre
aktörerhögrealt
ernat
ivkost
nadänstörreföretag. I denmånbestäl
lareti
ll
föl
jdavdeföresl
agnaföreskri
fternaändrarbet
eendeochexempelvisvil
l
hamerutförl
igaprodukt
deklarat
ioner, kommerdemi
ndrematerialt
il
lverkarnahasämreförutsät
t
ningarattgöradennaomst
ällning. I denmån
denföreslagnaförfat
tningendri
verpåeft
erfråganpåi
nnovat
ivamateri
al
kandockdemi
ndreföretagensandelavmarknadenkommaattöka. Dett
a
dåinnovationsförmågaochföretagsstorlekti
llvi
ssdelvisarpåennegat
iv
korrelati
on.

30
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4.5 Byggnadsägare
Ekonomiska konsekvenser
Förfast
ighetsägareavbost
adsbyggnaderi
nnebärdeföreslagnanyaföreskri
ft
ernaom skyddmotbulleribyggnaderattkravenpålågfrekventljud
töverensstämmamedFolkhäl
somyndighetensal
l
männaråd
kommerat
förbul
lerinomhus. Dennaförändringinnebärförfastighetsägareatt
ti
llsyneniderasbyggnadmedst
ödavmil
jöbalkenkommerutgåfrån
sammapremissersom legatti
llgrundnärbyggnadenuppfördes. Det
ta
innebärmi
ndreriskförföreläggandenochkravpåändringarefteratten
byggnaderhål
li
tslut
besked. Därmedminskarkostnadernaunderdriftskedet.
I defal
lbyggherrenochbyggnadsägarenärolikaaktöreri
nnebärden
föresl
agnaförfattningenattbyggnadsägaren– idefal
ldetärdensom
senareskaskötaförvaltningen– måstetaet
tst
örreansvarunder
byggprocessenförat
tbyggnadenskablianpassadefterdenframtida
verksamhet
en.
Administrativa kostnader
DetärBoverketsbedömningat
tinnehåll
etienbul
lerskyddsdokumentationredanidagupprät
tasavprofessionel
labyggherrar. Denföreslagna
föreskriftenmedförsåledesattriskenförundermåligdokumenteri
ngav
byggnadenminskar. I defalldärbyggnadsägarensj
älvärbyggherreoch
därmedmåsteupprät
taenbull
erskyddsdokumentat
ion– vidlov- el
ler
anmälningspl
ikt
igaändringsåtgärder– kommerbyggnadsägarens
admini
st
rativakostnaderat
töka.
Defl
est
aåtgärdersom genomförsibyggnaderidagfallerunderbegreppetändringavbyggnad, varvidenstordelavupprät
tadeochuppdateradebullerskyddsdokumentationerkommerbekostasavbyggnadsägare. Dåantaletändringaravbyggnaderperårärstortbli
rävensmå
kostnadsökningarbet
ydandepåenaggregeradnivå. Boverketharuppskat
tatdett
otalaant
aletbygglovti
llomkri
ng100 000 perårunderperiotai
nnebärattomkring90 procentavbygglovenper
den2016–2019. Det
årrörettändringsförfarande31. Ti
lldet
taantalkommeralladeändringar
avbyggnadersom int
eärbygglovspl
iktiga, varavmångadockäranmälningspl
ikt
igaochdärmedomfat
tasavkravetpåbul
lerskyddsdokument
at
ion.

31

htt
p://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0701/BlovArea
HustypKv/?rxi
d=a0fae0b0-4382-4c23-807c-b899dd6797b0%27 Hämt
ad2020-10-28.
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Exempelpåändri
ngsåtgärdersom kanaktuali
serakravpåskyddmot
bull
erärfönsterbyt
ensamtändringell
ernyinstal
lat
ionavtekni
skasyst
em
såsom vent
ilati
on.
Boverketbedömerat
tenupprät
tadbul
lerskyddsdokumentati
onkostar
cirka1 400–12 000 kronorattupprät
taberoendepåbyggnadensstorlek,
proj
ekt
etskompl
exi
tetellerändringensomfat
tning. Boverketsbedömning
ärdockattinförandeavenbull
erskyddsdokumentationkommermedföra
lägreadmini
st
rat
ivakostnaderförbyggnadsägarenövert
id. Dettadå
bull
erskyddsdokumentationenkommerat
tunderl
ät
taframtidaunderhåll
sochändri
ngsarbeten.
Kompetensutveckling
Vadgäl
lersärskil
dakonsekvenserförbyggnadsägareom kompetensutveckl
ingsåmotsvarardessadenbeskrivningsom gjordesförbyggherrar
ovan, iavsni
tt4.1.
Konsekvenser för små och medelstora företag
Vadgäl
lersärskil
dakonsekvenserförsmåochmedelst
orafastighet
s- och
byggnadsägaresåmot
svarardessadenbeskrivningsom gj
ordesförsmå
ochmedelstorabyggherrarovan, iavsni
tt4.1.

4.6 Konsekvenser för hyresgäster och brukare
Denföreslagnaförfat
tningeninnebärat
tförslagetharmoniserarBoverkets
regl
erom lågfrekventl
judfråninstal
lationerochandramot
ordrivnaanmännaråd
ordni
ngarsamtfrånandraytt
rel
judkäl
loräntrafi
k, meddeall
som Folkhälsomyndi
ghetenharom bull
erinomhus. Dettafårsom föl
jd
attenbyggnadskauppförasutanat
tbull
ersom bedömsskadli
gtför
hälsan, nuienl
ighetmedmil
jöbalken. Det
tami
nskareventuel
laoklarheterochsi
tuat
ionernärbrukarennusli
pperat
thant
eraol
ikabest
ämmelserförat
tuppfyl
lakravenom skyddmotbul
ler.
Enl
ägreluftl
judsisoleri
ngaccepterasisamtl
igabost
äderfråntrapphus
ochkorridorer, om dennavägginteinnehållerdörrarochfönst
er. Förändringenjämförtmedavsnit
t7 iBBR innebärsänktabyggkostnader,
vilketisinturtordemedförasänktahyreskostnader. Boverketbedömer
attdeföresl
agnalättnadernavarkenmedförat
tdetuppstårenoaccept
abel
riskförmänniskorshälsael
leräventyrarmöjl
ighetent
i
llsömnochvi
la.
Boverketsst
äl
lningst
agandebaseraspåat
tsammakrav(DnT,w,100 lägst44
dB) idaggäll
erfördessaskil
jekonst
ruktionerom dei
nnehållerendörr
ell
eret
tfönst
er.
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Enannaneffektavförsl
agetärat
tl
uftl
judsisoleringenfråndengemensammakorridoreninti
llenstudentbost
adfårsammavärdesom ti
llandra
bostäder(undant
agetbostäderinom särskildaboendeformerföräldre).
Dettabetyderinormalfal
letattendyraredörrmåst
eanvändas, vi
lken
kostarcirka10–15 procentmerärdedörrarsom idaganvändsidessa
bostadstyper. Settbarat
il
ldennaförändringsåhöjsbyggkostnaden, men
samti
digtbli
rl
judnivånibostadenlägre. Sammantagetmeddetsom
redovisasovan– om l
ägrekostnadermenhögrelj
udni
vå– ärdetdock
svårtattbedömavil
kennet
t
oeffektsom dessaförändringarharpå
byggkostnadenochl
judnivån.
Boverketbedömerat
tförsl
agetom harmoniseri
ngavBoverketskravpå
lågfrekventl
judmedFolkhälsomyndighet
ensall
männaråd– trotsde
event
uel
lamerkostnaderna– innebärsmåskil
lnaderikostnaderför
brukare. Mångabyggnaderproj
ekt
erasochuppförsredanidagföratt
klarasåväldeal
lmännarådeniBBR som Folkhälsmyndighetensallmännarådom bulleri
nomhus. Om bost
äderprojekterasförenhögre,
fri
vi
ll
ig, ljudklassB el
lerA enl
igtst
andardSS 25267 användsredan
tersbandsvärdenenl
igtFol
khälsmyndighet
ensall
männarådom bull
er
inomhus.
I defal
lmaninteharbyggtmedhänsynt
il
lFolkhälsmyndighetens
all
männarådom bull
erinomhuskandetblist
örreskil
l
nadikostnad.
Dennamerkost
nadkommertroligtvisistorutsträckningat
tjustöverföras
påsl
utkonsumenten, detvi
l
lsägabrukaren.
Genom deföreslagnanyaföreskri
ft
ernaom skyddmotbull
eribyggnader
ltlokalhyresgäst
erat
tbehövat
aet
tst
örreansvar.
såkommerframföral
Dettagenom at
tdeihögreutsträckni
ngmåstebedömahuruvidabyggnadensskyddmotbul
lerochall
männaljudmil
jöäranpassadeft
erderas
verksamhet
. Det
taärdock, enl
igtBoverket
suppfat
tning, någotsom ist
or
utsträckni
ngskerredanidag. Framförall
tgäl
landekontorslokal
ersom
generel
ltanpassasförspeci
fikahyresgäst
erisambandmedat
thyreskontrakttecknas. Oftagörsganskabetydandeändringaravlokalerefter
handsom hyresgästerbytsut.
Vidaresåvisaraktörersom ägersamhäll
sfast
igheterenhöggradav
professionali
sm. Detbl
irdärförall
tvanli
gareattaktörerarbet
armedat
t
utvecklasärskilda, gemensammabest
äl
larunderl
ag. Dessabeställarunderlagutformassåattlokalbyggnadensut
formningochskyddmotbull
erär
särski
ltanpassadeefterdenti
ll
tänktaverksamheten. Dett
ainnebärockså
bät
trekvali
tetförbrukaren, änat
tsom idagfölj
adenstandardsom BBR
hänvi
sart
il
l.
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5. Övriga konsekvenser
5.1 Konsekvenser för barn
Eftersom deföreslagnaföreskri
ft
ernat
il
lskyddmotbulleribyggnader
påverkarkravenförbost
äderbli
rdetävenkonsekvenserförbarninågra
avseenden.
I defal
lnärBoverketsförsl
agbidrart
il
lattkravenom skyddmotlågfrekventaljudtrycksnivåibyggnaderharmoni
serarmedFol
khälsomyndighetensall
männarådbli
rdetbätt
relj
udmil
jöeribostäder. Det
ta
förbät
trarbarnensl
ivsmil
jö. Enl
i
gtförslagetsålättaskravetpåluft
ljudsisoleringfrånt
rapphusochkorridort
il
lbostad, såat
tkravetärdet
samma
oavsettom väggenharellersaknardörrel
lerfönster. Denlägreluft
ljudsisoleringenbedömsuppfyl
l
adettekniskaegenskapskravet,om attbul
ler
int
eskamedföraoaccept
abelriskförmänniskorshälsa, samtattsömn
ochvi
lamöjl
iggörs. Därförbedömskonsekvenserna, idet
taavseende,
int
ehellerförbarnvarabet
ydande.
Förslageti
nnebärävenattkravetpåluft
ljudsi
sol
eringökarist
udentbostädermedgemensam korri
dor. Barnbefinnersigdockintesärski
lt
oftaidessaboendeformer, varförförslagetintebedömspåverkabarni
någonstörreutsträckning.
Boverketharuppmärksammatat
tförslagetkankommaat
tmedföraet
t
ökatvärdeskapandeidenbyggdami
ljönföruppfördaell
erändrade
bostäder. I denmåndet
ivaaspekt
er
tast
ämmersåkommerdessaposit
ävenkommabarnent
il
lgagn.

5.2 Konsekvenser för kulturmiljön
I förhåll
andeti
llgäl
landereglerärförsl
agnaföreskri
ft
erisaksmåoch
någonförändringavkravni
vånharinteefterst
rävats. Urdenaspekten
förvänt
asint
enågrakonsekvenseruppståförkulturmi
lj
ön.
Samtidigtkanföl
jandeändånämnasvidändringavbyggnad. I förslaget
ti
llföreskri
ftertydl
iggörsat
tkravenförnyabyggnaderall
ti
dskaanpassas
blandannatuti
frånvarsamhetskravetochförvanskningsförbudet.Behovet
avförundersökninglyft
sfrånal
l
mäntrådt
il
lföreskrift
. Vidareutvecklasi
enföreskri
ftinnebördenavvadsom kanansesvaraenförvanskningav
ensärskil
tvärdeful
lbyggnad. Sammantagetkandet
tadärmedförvänt
as
ledati
l
lenförbät
tradregelefterl
evnad, vi
lketisi
gkangeposit
ivaeffekter
förkul
turmi
lj
ön.
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5.3 Konsekvenser för miljön
Boverketsbedömningärattförslagetti
l
lnyaföreskri
ft
eri
nteinågon
störreutsträckningkommerattmedföradirekt
akonsekvenserförmi
ljön.
Deeffekt
ersom Boverketändåkanuppfat
ta, ärdesituati
onerdåkravför
bostäderändrasjämförtmedavsnit
t7 BBR.
Förslageti
nnebärattkravetpåluft
lj
udsisoleringfrånt
rapphusochkorridort
il
lbost
äderlät
tas, dåkraveti
ntelängreskil
jerpåom dessaväggar
harell
ersaknardörrel
lerfönster. Dett
afårsom konsekvensat
tdeti
dessasi
tuati
oneriframtidenkommerkrävasmindrebull
erisolerande
materialförattuppfyl
lakraven. Dåkandetocksåförväntasuppstået
t
någotlägrekoldioxidavtryckfrånbostadsbyggnader.
Vidareinnebärförslagetat
tstudentbost
ädermedgemensam korri
dorint
e
längreärenegenkat
egori.Härinnebärdenföreslagnaföreskriftenat
t
kravetpål
judnivåski
llnadkommerat
thöjasfrån40 ti
ll44 dB. I normalfal
letmedfördet
takravpåbät
tredörrar. Enannanförändringj
ämfört
medavsnit
t7 iBBR ärat
tbegreppethi
ssarersätt
savbegreppetmotordrivnaanordningar, vil
ketomfat
tarfl
eranordningar. Dett
amedförattdet
kommerst
äl
lashögrekravpålågfrekventljud. Boverketbedömerdock
attskil
lnadeniprakt
ikenärli
ten, dådefl
estaredanharbehandlatexempelvisengarageportsom eninstallat
ionochsom redanomfat
tasavde
högrekraven. I denmåndenföreslagnaförfatt
ningenl
ederti
llat
t
ytt
erligaremateri
alanvändsförat
tuppnådenyakraven, såmedför
förändringarnaennegat
ivkli
matpåverkan.
Övrigafalldärkravenskärpsiförhål
landet
il
lnuvarandeBBR ärlågfrekventlj
udfråninstall
at
ionerochmotordri
vnaanordningaribostäder. I
utrymmenförsömnochvi
l
aändraskravetfrånettvägtvärdet
il
lkravper
tersband, l
iktFolkhäl
somyndighetensall
männarådom bullerinomhus.
Deföresl
agnaföreskri
ft
ernainnebärbådeskärpningarochl
ät
tnaderav
kravvärdenaiförfat
tni
ngens2 kap. Detärdärförsvårtattgöranågonbedömningavom materi
al
åtgångentot
al
tset
tkommerat
tökaellerminska.
Föl
j
akt
ligenärdetävensvårtattgöraenbedömni
ngavhurförslagenpåverkarCO2-utsl
äpp. I utrymmenfördagl
igsamvaroskärpsdockkravet,
dådessautrymmenidagsaknarformell
akravpålågfrekventl
jud. I den
måndessaut
rymmenidagint
edi
mensionerasförlågfrekventl
jud, så
kommerförslagetmedföraenhögremat
erialåt
gångmedti
ll
hörandeökat
kli
matavtryck.
Vadangårl
ågfrekventl
judfrånandraytt
reljudkäl
loräntrafikinnebärde
föresl
agnaförändringarnaattkravenskärpsibost
äder. Dettamedför
ocksåenstörrematerialåtgångochet
tökatkli
matavtryck. Dettåldockatt
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nämnasattFol
khäl
somyndi
ghetensall
männarådom bull
erinomhusär
välkändaochetablerade. Därmedärdetoftadehögrekravenanvänds
redanidag, som Boverketnual
lt
såföresl
år, varfördenegat
ivakonsekvensernapåmil
jönireal
i
tet
ent
ordevaramindre.

5.4 Konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv
Boverketsbedömningärattförslagetti
l
lföreskrifterom skyddmotbul
ler
ibyggnaderintemedförnågrakonsekvenserurettjämställdhet
sperspekt
iv.

5.5 Konsekvenser för personer med nedsatt
funktionsförmåga
Boverketsbedömningärattförslagetti
l
lföreskrifterom skyddmotbul
ler
ibyggnaderintemedförnågrakonsekvenserförpersonermednedsat
t
funkt
ionsförmåga. Det
taeft
ersom dessaföreskri
ft
erint
eavserti
llgänglighetiform avhörbarhet.Däremotkommerpersonermednedsat
tfunktionsförmåga, l
iktövrigabrukare, at
tblihjälptaavat
tföreskri
ft
ernaöppnaruppförnyalösningar. Nyalösningarsom kanreal
iseranyavärden, i
såvälnyabyggnadersom idetbefint
ligabest
åndet.
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6. Sammanfattande bedömning
Förslageti
nnebärdelsnyaföreskri
ft
erom skyddmotbull
eribyggnader,
delsförsl
agt
i
llupphävandeavavsni
tt7 iBBR. Försl
agett
i
llnya
föreskrifter– som hartrekapi
tel– byggerpåennyregel
modellför
Boverketsbyggregler. Regel
modell
enhararbetat
sfram inom ramenför
ettregeringsuppdragti
llBoverket,attseöverbygg- ochkonstrukti
onsregl
erna. Jämförelset
abelleravseendeplaceringenavreglernaiBBR i
förhål
landet
il
ldenföreslagnagrundförfat
tningenfinnsibi
laga1.
Förändringarnaäri
nteavseddaattpåverkakravnivånförskyddmot
bull
eribyggnader.
Genom at
tföreslagnaföreskri
fterom skyddmotbul
leribyggnaderutformasenligtdennyaregel
modell
enkommerroll
fördelningenmellan
stat,byggherreochstandardiseringenpådett
aområdetydl
iggöras. Den
föreslagnaförfattningenavserat
tökamöjl
igheternaat
tanvändanya
arbetssät
t.Vidareskadetbl
imöj
ligtatthi
ttainnovat
ivalösningar, som
bådeskaparmervärdeochuppfyllerdettekniskaegenskapskravetpå
skyddmotbul
ler. Deföresl
agnaföreskrifternaförhindrari
ntehel
ler
någonlösningel
lerarbet
smetodsom idaganvändsavbyggsektorn. Förhoppni
ngenärävenattdenföresl
agnaförfattningenövert
idkommer
medföraattkonkurrensförhåll
andenai
nom densvenskabyggsekt
orn
kommerat
tstärkas. Det
taisiginnebärat
tmervärdeskapandebyggnader
kommerat
tuppföras.
Förslagett
il
lföreskrifterom skyddmotbul
leribyggnaderinnebärat
t
kravenförbostäderrenodlas. Det
tamedföroundvikl
igenat
tnågrakrav
skärps, medanandrakravl
ätt
as. SammantagetbedömerdockBoverketatt
byggkostnadernai
ntekommerat
töka, utanattdessakostnaderövert
idi
deflestafal
lkanminskaell
ervaraoförändrade.
Förslagetkommerledat
il
lettökatbehovavprojekteri
ngavseendeskydd
motbul
leribyggnader. Det
takommerökaefterfråganpåsådan
kompetens.
Fördekommunalabyggnadsnämndernakommerförsl
agetti
l
lföreskrifter
om skyddmotbul
leribyggnaderinnebära, attarbet
sprocesserbehöver
förändras. Dettaeftersom försl
agetökarmöj
l
igheternaförbyggherrarat
t
användainnovativalösni
ngar. Dettagällersärski
ltförl
okaler. Förbostäderinnebärförslagenat
tskrivelsersom idagäral
l
männarådiBBR
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ist
äl
letbl
irkvanti
tativakraviföreskrifter. Dessaolikaförändringarkan
underenövergångstidmedföramerarbeteochhögrekostnaderför
byggnadsnämnderna.
Boverketssammant
agnabedömningärattförsl
agett
il
lföreskrifterom
skyddmotbul
leribyggnaderbidrarti
llmålsätt
ningenattskapaförutsättningarförmerinnovationochökadkostnadseffekti
vi
tetibyggsektorn.
Denegativakonsekvensersom i
denti
fieratsärpålångsiktmindreänden
sammanlagdanytt
anförsamhäll
etsom försl
agetskapar.
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7. Kommentarer till
författningsförslaget
Dettaavsni
ttbörläsast
i
llsammansmedförfatt
ningsförslagetförat
thelhetsbi
ldenavBoverketskomment
arerful
ltutskaframgå. Författningen
ärnygrundförfatt
ning. I flerafal
lfinnsdockmotsvaranderegl
eriBBR.

1 kap. Övergripande bestämmelser
Allmänt
1§
Beskrivning

Paragrafenangervi
lkadel
aravPBL ochPBF som författ
ningen
innehål
lerbestämmel
sert
il
l
.
Mot
svarandebestämmel
sefinnsiavsnit
t1:1 ochdeni
nledandemeningen
iavsni
tt7 BBR.
Enmerut
veckladtextom portalparagrafenfinnsiavsnit
t2 idenna
konsekvensutredning.
Motiv

Syftetäratttydliggöraföreskri
ft
ernaochkopplingenti
llkravenpålagochförordningsnivå.
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igsamtlättat
tförståocht
il
lämpa.
Föreskrifternas tillämpningsområde
2§
Beskrivning

Paragrafenangert
il
lämpningsområdetförföreskri
ft
erna.
Mot
svarandebestämmel
sefinnsiavsnit
t1:2 BBR.
Motiv

Syftetäratttydliggöranärbest
ämmelsernaiförfattningenskat
il
lämpas.
Konsekvenser

Paragrafenbli
rt
ydl
igsamtlät
tattförst
åocht
il
lämpa.
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Mindre avvikelse från föreskrifterna i denna författning
3§
Beskrivning

Paragrafenangerat
tdetidetenski
ldafall
etgårat
tgöramindreavvikelserfråndennaförfat
tningförut
sat
tattdetfinnssärskil
daskälattgöraså
ochattbyggnadensskyddmotbul
lerändåbl
irt
il
lfredsstäl
ltochatt
avvikelsenint
ehell
ermedförnågonavsevärdolägenhetfrånnågonannan
synpunkt.Mot
svarandebestämmelsefinnsiavsnit
t1:21 BBR.
Motiv

Syftetärattmöjl
iggöraat
tdetgårattavvikafrånkraveniföreskri
fterna
om debl
irori
mligaidetenski
ldafal
let.Detskavaramöj
li
gtmedlösningarsom uppfyll
ersyftetmedkravenpåskyddmotbull
er, trotsat
tde
formell
tstridermotföreskrifternasordalydelse.
Delaravall
männarådiavsnit
t7 BBR äriförfattningeninfördasom föreskri
ft
er. Därförkandetfinnsstörrebehovänmedt
idi
garereglerat
t
ti
llämpamindreavvikel
serfrånföreskri
ft
erna, idefal
ldåbyggnadens
tänktafunktionel
leranvändninggöruppfyll
andetavkravetenli
gtden
exakt
aordalydelsenoskäl
igt.
Syftetärävenatttydli
ggörarol
lernaibyggprocessenjämförtmedföreskri
ft
eniavsni
tt1:21 iBBR. Byggnadsnämndenskai
ntebehövatast
äl
lningti
llförutsät
tni
ngarnaförmindreavvikel
se. Ansvaretförat
tbedöma
om mindreavvikelseärlämpligskali
ktövrigabyggreglerfall
apå
byggherren.
Konsekvenser

Regelnom mindreavvikelsemedförattföreskri
fternakant
il
lämpaspået
t
ändamål
senli
gtsät
t.
Byggnadsnämndensrollrenodlasdådei
ntelängregenom förhandsgranskningbehöverprövaom byggreglernaäruppfyll
dael
lerinteom
mindreavvikelseti
ll
ämpas. Li
ksom förövrigabyggreglerärföreskri
ften
om mindreavvikelseåtkomligförbyggnadsnämndenst
il
lsynieft
erhand.
Byggherrensansvarförsinbyggnadaccentuerasnärförhandsgranskningenavbyggnadsnämndenvidmi
ndreavvikelsetasbort.
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Definitioner
4§
Beskrivning

Paragrafenangerat
ttermerochut
tryckidennaförfat
tningharsamma
betydelsesom iPBL ochPBF.
il
l
Mot
svarandebestämmel
sefinnsiavsnit
t1:6 BBR. Hänvisningent
”Plan- och byggtermer 1994, TNC 95” (TNC) hardockint
ei
nfört
si
förfat
tningen.
Motiv

Syftetärattsammat
ermerfårsammabetydelseilag, förordningochi
dessaföreskri
ft
er.
Hänvisningti
l
lTNC införsint
eeftersom deninteuppdateras.
Konsekvenser

Hänvisningti
l
ltermerilagochförordninginnebärattföreskri
ft
ernabl
ir
tydl
igaochmi
ni
merarbegreppsförvirring.
Konsekvensernaavatthänvisningent
il
lTNC inteinförsiförfatt
ningen
bedömsblimargi
nel
la. Det
t
aeftersom föreskrifternaom skyddmotbul
ler
ibyggnaderskrivsförenprofessionel
lmål
gruppsom ärfört
rogenmed
begreppen.
5§
Beskrivning

Paragrafenangerdefinit
ioneravtermersom ärspeci
fi
kaför
förfat
tningen.
Mot
svarandebestämmel
sefinnsiavsnit
ten1:6 och7:12 BBR.
Nedanståendedefi
ni
tionerärdocknyael
lerkompl
et
terande:
L´nT,w
Termeningåridensammansat
tabet
eckningenLnT,w,50 menredovisas
fri
st
åendeförattdetskaframgåat
tävendennat
erm skabeaktas.
Lpeq,T
Termen ekvivalent ljudnivå är allmänt vedertagen, ett ”T” är adderat för
attklargöraattkravetgällernärljudkäl
lanäridri
ftmeränt
il
lfäl
ligtoch
attkravetintegäl
lervidti
l
l
fäl
li
gastörningarfrånexempelvis
byggverksamhet.
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LpAeq,T,nT
Termenavsersammavärdesom iBBR. Ett ”T” adderat till för att
klargöraattkravetgäl
lernärl
judkäll
anäridriftmeränti
ll
fäll
igt.
LpAeq,24h,nT
Termenavsersammavärdesom iBBR. 24häradderatförat
tkl
argöraat
t
kravetgäl
lerdygnsekvivalentl
judnivå.
LpAFmax,T,nT
Termenavsersammavärdesom iBBR. Ett ”T” är adderat för att klargöra
attkravetgäl
lernärl
judkäl
l
anäridri
ftmeränti
l
lfäll
igt.
LpAFmax,22-06,nT
Termenavsersammavärdesom iBBR. Bet
eckningenkl.22.00–06.00 är
adderadförat
tkl
argöraat
tkravetgäl
lernat
tetidkl.22.00–06.00.
Särskil
daboendeformerföräldre
Avsersammasom iBBR mendefini
ti
onengörat
tförfat
tningenbl
ir
tydl
igare.
Trafikårsmedeldygn
Avsersammasom iBBR mendefini
ti
onengörat
tförfat
tningenbl
ir
tydl
igare.
Trafikårsmedelnat
t
Avsersammasom iBBR mendefini
ti
onengörat
tförfat
tningenbl
ir
tydl
igare.
Övrigadefinit
ionerharsammabetydel
sesom iBBR.
Motiv

Syftetärattrenodl
aochsaml
aal
ladefinit
ionersom användsidenna
förfat
tningpået
tochsammast
äl
le.
Detfinnsmångatermerochdefini
tionerinom området.Sammaterm kan
haol
ikabet
ydelseiolikasammanhang. I byggregelsammanhangärdet
vikt
igtattdefini
eradetermersom int
eärvedertagnaochsom används
vidkravställ
ande, såattföreskrifternati
ll
ämpaspårät
tsät
tochfåravsedd
effekt.
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igsamtlättat
tförståocht
il
lämpa.
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Byggprodukter
6§
Beskrivning

Paragrafenangerat
tbyggprodukterskahakändaochdokumenterade
egenskaperideavseendensom harbetydel
seförbyggnadensförmågaat
t
uppfyllakraveniförfat
tni
ngen.
Paragrafenangerat
tbyggproduktermedbedömdaegenskaperskaanses
hakändaochdokumenteradeegenskaperideavseendensom deär
bedömda.
Paragrafenangerat
tbyggproduktersom inteharbedömdaegenskaperska
provasellerbest
ämmasgenom annaninom Europeiskaunionenvedertagenmetod.
Paragrafenbehandlarintehuruvi
dabyggproduktenärl
ämplig.
semedal
lmännarådfi
nnsiavsni
tt1:4 och2:1
Mot
svarandebestämmel
BBR.
Motiv

Syftetäratttydliggöraattbyggprodukt
erskahakändaochdokumenteradeegenskaperideavseendensom harbet
ydelseförbyggnadens
förmågaattuppfyll
akraveniförfat
tningen.
Syftetärocksåat
ttydl
iggöraat
tbyggprodukt
ermedbedömdaegenskaper, exempel
visCE-märktaochtypgodkändabyggproduktermed
ti
llhörandedokument
at
ion, uppfyllerkravetpåkändaochdokumenterade
egenskaper.
Syftetärvidareatttydli
ggöravadsom gäll
ernärbyggprodukterintehar
bedömdaegenskaper.
Konsekvenser

Föreskri
ft
entydl
iggörhurbyggherrenskavisaattbyggprodukterhar
kändaochdokument
eradeegenskaper.
Projektering och utförande
7§
Beskrivning

Paragrafenangerat
tbyggnaderskaprojekteraspået
tfackmässigtsättså
attarbet
etkanutföraspåettsådantsät
tattkraveniföreskri
ft
ernauppfyl
ls
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ochsåat
tförutsattunderhål
lkanutförassamtattprojekteringenska
dokument
eras. Kraveniparagrafengäl
lerinteom detäruppenbart
obehövligt,ti
llexempelförenkl
arebyggnadersåsom enkomplementbyggnadti
llet
tsmåhus.
Mot
svarandebestämmel
se, mensom al
l
mäntråd, finnsiavsni
tt2:31
BBR.
Vidändringavbyggnaderfårerfarenhet
erfråndenbefint
ligabyggnaden
användas.
Fördj
upaderedogörel
seravbegreppetfackmässigtochproj
ekt
eringåterredning.
finnsiavsnit
t3 idennakonsekvensut
Motiv

Syftetäratttydliggörakravpåat
tbyggherrenskaprojekterasåat
tkraven
påskyddmotbull
erkanuppfyl
lasochat
tprojekteri
ngenska
dokument
eras.
Syftetärävenatttydli
ggöraattvidändringfårerfarenheterfrånden
befi
nt
ligabyggnadensanvändasvidproj
ekt
eringen.
Konsekvenser

Konsekvensernaavattkravenförsiniföreskri
ft
erbedömsblimarginell
a.
Attt
ydl
iggöraat
terfarenheterfråndenbefintl
igabyggnadenfåranvändas
vidändringkanl
edati
llmi
ndreingreppibyggnadernaochattandralösningaränviduppförandeavnyabyggnaderkangöras.
Konsekvenserom admi
nist
rat
ivakostnaderocht
idsåtgångsamteffekter
påsmå- ochmedelstoraföretagfi
nnsutveckl
adeförrespekt
iveberörd
aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning under rubrikerna ”administrativa kostnader” samt ”konsekvenser för små- ochmedelstora
företag”. En beskrivning om i vilken utsträckning denföresl
agna
föreskriftenpåverkarkonkurrensförhåll
andenförföretagfinnsiavsni
tt
3.8.
8§
Beskrivning

Paragrafenangerat
tbyggnaderskautföraspået
tfackmässigtsät
toch
enl
igtupprät
tadehandli
ngar.
Mot
svarandebestämmel
sefinnssom all
mäntrådiavsnit
t2:31 BBR.
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Utveckladet
ext
erom begreppenutförandeochfackmässigtåterfinnsi
avsni
t
t3 idennakonsekvensutredning.
Motiv

Syftetäratttydliggörabyggherrensansvarat
tbyggnaderskautföraspå
ettfackmässigtsättochenl
i
gtupprättadehandl
ingarsåattst
atenskravpå
byggnaderuppfyll
s.
Konsekvenser

Konsekvensernaavattkravenförsiniföreskri
ft
erbedömsblimarginell
a.
9§
Beskrivning

Paragrafenangerat
tom projekteringinnefatt
arberäkni
ng, provningel
ler
mätningsåskadessabaseraspåvedertagnamet
oderochmetodernas
osäkerheterskabeaktas.
Mot
svarandebestämmel
se, mensom al
l
mäntråd, finnsiavsni
tt2:31 och
2:32 BBR.
Utveckladet
ext
erom projekteringochvedertagnamet
oderåterfinnsi
avsni
t
t3 idennakonsekvensutredning.
Motiv

Syftetäratttydliggörabyggherrensansvarat
tberäkni
ngarochprovningarsom användssom underlagförprojekteringochutförandebaseras
påvedertagnametodersåattkravenidennaförfat
tninguppfyll
s.
Beräkning, provningochmätningenli
gtvedert
agnametoderinnebäratt
gängsest
andarderi
nom områdetkananvändas.
Konsekvenser

Konsekvensernaavattkravenförsiniföreskri
ft
erbedömsblimarginell
a.
Konsekvenserföradmini
st
rati
vakostnaderochti
dsåtgångsamteffekter
påsmåochmedelstoraföretagfinnsutvecklatförrespektiveberördaktör
redning, underrubri
kernaAdmini
st
rativa
iavsni
tt4 idennakonsekvensut
kostnadersamtKonsekvenserförsmåochmedel
storaföret
ag. Enbeskri
vni
ngom ivi
lkenutsträckningdenföreslagnaföreskri
ftenpåverkar
konkurrensförhåll
andenförföretagfinnsiavsni
tt3.8.
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10 §
Beskrivning

Paragrafenangerat
tdetvidändringavbyggnadskagörasenförundersökni
ngsom tydl
iggörom denpl
aneradeåt
gärdenkanmedföraförsämradel
judegenskaperochom byggnadenharsådanabri
steravseende
ljudegenskapernasom kanåtgärdasinom ramenfördenplanerade
åtgärden. Dessutom skadetklarläggasom föreslagnabull
erdämpande
åtgärderkommerat
tmedföraennegati
vpåverkanpåbyggnadens
kult
urvärdenochhurensådannegat
ivpåverkankanundvikas.
Mot
svarandebestämmel
se, mensom al
l
mäntråd, finnsiavsni
tt
2:311 BBR.
Motiv

Syftetäratttydliggörabyggherrensansvarat
tt
aredapådenbefint
l
iga
byggnadensegenskaperi
nnanändringsarbetenprojekterasochpåbörjas.
Avsiktenmedparagrafenärävenattgeunderlagförbedömningenav
vilkakravsom skaställ
asvidändri
ngen.
Konsekvenser

Konsekvensernaavattkravenförsiniföreskri
ft
erbedömsblimarginell
a.
Kontroll
11 §
Beskrivning

Paragrafenangerat
tkont
rollavattkraveniförfatt
ningenuppfyl
lsska
görasunderproj
ekt
eringochutförandeell
erifärdigbyggnadell
erien
kombinationdärav. Resul
tatetavkontrol
lenskadokumenteras.
se, mensom al
l
mäntråd, finnsiavsni
tten2:32
Mot
svarandebestämmel
och7:3 BBR.
Enmerut
veckladtextom byggherrensegenkontrollåt
erfi
nnsiavsni
tt3 i
dennakonsekvensut
redning.
Motiv

Syftetärattsäkerställ
aat
tdett
ekniskaegenskapskravetpåskyddmot
bull
eribyggnaderuppfyll
s, genom at
tinföraat
tkontrollerskagöras.
Föreskri
ft
enmedgerat
tbyggherrensjälvfårväl
jamell
anol
ikasät
tatt
kontrol
leradett
a, beroendepåvadbyggherrenanserärlämpl
igtför
respekt
ivekrav.
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Konsekvenser

Konsekvensernaavattkravenförsiniföreskri
ft
erbedömsblimarginell
a.
Konsekvenserföradmini
st
rati
vakostnaderochti
dsåtgångsamteffekter
påsmåochmedelstoraföretagutveckl
asförrespekt
iveberördaktöri
avsni
t
t4 idennakonsekvensutredning, underrubrikernaAdmini
st
rat
iva
kostnadersamtKonsekvenserförsmåochmedel
storaföret
ag. Enbeskri
vni
ngom ivi
lkenutsträckningdenföreslagnaföreskri
ftenpåverkar
konkurrensförhåll
andenförföretagfinnsiavsni
tt3.8.
12 §
Beskrivning

Paragrafenangerat
tdekontroll
ersom genomförsunderprojekteringen
skakontrol
leraattdi
mensionerandeförutsätt
ningar,
proj
ekt
eringsmetoder, provningsmetoderochberäkningarärrel
evanta
ochredovisadeihandlingarna.
Mot
svarandebestämmel
se, mensom al
l
mäntråd, finnsiavsni
tt
2:322 BBR.
Utveckladet
ext
erom proj
ekteringochbyggherrensegenkont
rollåterredning.
finnsiavsnit
t3 idennakonsekvensut
Motiv

Syftetäratttydliggöravadsom ärviktigtatttamedienkont
rol
lav
proj
ekt
eringen. Vidareärsyftetmedkont
rollenat
teli
mineragrovafeli
proj
ekt
eringen.
Konsekvenser

Konsekvensernaavattkravenförsiniföreskri
ft
erbedömsblimarginell
a.
Konsekvenserföradmini
st
rati
vakostnaderochti
dsåtgångsamteffekter
påsmåochmedelstoraföretagfinnsutveckladeförrespekt
iveberörd
aktöriavsnit
t4 idennakonsekvensut
redning, underrubrikernaAdministrat
ivakost
nadersamtKonsekvenserförsmåochmedelstoraföretag. En
beskrivningom ivi
lkenut
sträckni
ngdenföreslagnaföreskri
ft
enpåverkar
konkurrensförhåll
andenförföretagfinnsiavsni
tt3.8.
13 §
Beskrivning

Paragrafenangerat
tkont
rollergenomfördaunderut
förandetskasäkerställ
aat
tarbetetut
förtsenli
gtgäll
andebygghandl
ingar.
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Mot
svarandebestämmel
se, mensom al
l
mäntråd, finnsiavsni
tt
2:322 BBR.
Enmerut
veckladtextom byggherrensegenkontrollåt
erfi
nnsiavsni
tt
2.7. idennakonsekvensut
redning.
Motiv

Syftetäratttydliggöravadkontrol
lenskagörasmot.Vidareärsyft
etmed
kontrol
lenat
tsäkerstäl
laattbyggnadenbli
rut
fördenli
gtprojekteri
ngeni
gäl
landehandli
ngar.
Konsekvenser

Konsekvensernaavattkravenförsiniföreskri
ft
erbedömsblimarginell
a.
Konsekvenserföradmini
st
rati
vakostnaderochti
dsåtgångsamteffekter
påsmåochmedelstoraföretagfinnsutvecklatförrespektiveberördaktör
iavsni
tt4 idennakonsekvensut
redning, underrubri
kernaAdmini
st
rativa
kostnadersamtKonsekvenserförsmåochmedel
storaföret
ag. Enbeskri
vni
ngom ivi
lkenutsträckningdenföreslagnaföreskri
ftenpåverkar
konkurrensförhåll
andenförföretagfinnsutveckl
atiavsni
tt3.8.
14 §
Beskrivning

Paragrafenangerat
tbyggprodukterskakontrol
lerasnärdetasemotpå
byggarbet
spl
at
senochattförbyggproduktermedbedömdaegenskaper
kankontroll
eninskränkasti
llidenti
fi
ering, kont
rol
lavmärkningoch
granskningavproduktdekl
arat
ionen.
Mot
svarandebestämmel
se, mensom al
l
mäntråd, finnsiavsni
tt2:322
BBR.
Enmerut
veckladtextom byggherrensegenkontrollåt
erfi
nnsiavsni
tt3 i
dennakonsekvensut
redning.
Motiv

Syftetäratttydliggöraattbyggprodukt
ervarsegenskapersom ärväsentligaförattuppfyll
akravenidennaförfat
tni
ngskakont
rol
lerasvidmottagandetpåbyggarbetsplat
sen.
Förbyggprodukt
ermedbedömdaegenskaperärdetti
l
lräckl
igtat
ten
förenkl
adkontrol
lgörs, dådessabyggproduktersegenskaperredanär
provadeochdokumenteradepåettaccept
eratsät
t.
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Konsekvenser

Konsekvensernaavattkravenförsiniföreskri
ftbedömsblimarginella.
Konsekvenserföradmini
st
rati
vakostnaderochti
dsåtgångsamteffekter
påsmåochmedelstoraföretagfinnsutveckladeförrespekt
iveberörd
aktöriavsnit
t4 idennakonsekvensut
redning, underrubrikernaAdministrat
ivakost
nadersamtKonsekvenserförsmåochmedelstoraföretag. En
beskrivningom ivi
lkenut
sträckni
ngdenföreslagnaföreskri
ft
enpåverkar
konkurrensförhåll
andenförföretagharutvecklatsiavsnit
t3.8.
15 §
Beskrivning

Paragrafenangerat
tkont
rolleridenfärdigabyggnadenskagörasgenom
provning, mätni
ngellerbesiktningberoendepåvilkenegenskapsom ska
kontrol
leras. Provningochmätningskabaseraspåvedert
agnametoder
ochmetodernasosäkerheterskabeakt
as.
Mot
svarandebestämmel
se, mensom al
l
mäntråd, finnsiavsni
tten2:32
och2:321 BBR.
agnametoder
Utveckladet
ext
erom byggherrensegenkont
rol
lochvedert
återfinnsiavsni
t
t3 idennakonsekvensutredning.
Motiv

Syftetärattkont
rollidenfärdi
gabyggnadenskagörasmenfårgöraspå
olikasätt
. Bestämmel
senmedgerat
tbyggherrensj
älvfårvälj
amel
lan
olikasättat
tkontrol
lera, beroendepåvadbyggherrenanserärlämpl
igt
förrespekt
ivekrav.
Konsekvenser

Konsekvensernaavattkravenförsiniföreskri
ft
erbedömsblimarginell
a.
Konsekvenserföradmini
st
rati
vakostnaderochti
dsåtgångsamteffekter
påsmåochmedelstoraföretagharutveckl
atsförrespektiveberördaktöri
avsni
t
t4 idennakonsekvensutredning, underrubrikernaAdmini
st
rat
iva
kostnadersamtKonsekvenserförsmåochmedel
storaföret
ag. Enbeskri
vni
ngom ivi
lkenutsträckningdenföreslagnaföreskri
ftenpåverkar
konkurrensförhåll
andenförföretagfinnsiavsni
tt3.8.
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Bullerskyddsdokumentation
16 §
Beskrivning

Paragrafenangerat
tförutsättningarnaförochutformni
ngenavden
uppfördabyggnadensel
lerdenändradedelensskyddmotbul
lerska
beskrivasiet
tsärski
ltdokument.Enbull
erskyddsdokumentationbehöver
dockendastupprättasom åt
gärdenärlov- ell
eranmälni
ngspl
iktig.
Mot
svarandekravpådokumentationfi
nnsigäll
andereglerförbärförmåga, st
adgaochbeständighetiavdelningA 28–29 §§EKS. Vidarefinns
mot
svarandereglerförsäkerhetvidhändelseavbrandiavsnit
t
5:12 BBR.
Enmerut
veckladtextom bull
erskyddsdokumentat
ionåterfinnsi
redning.
avsni
t
t3.8 idennakonsekvensut
Motiv

Huvudsyftetärattunderlätt
aförbyggnadensägarevidförval
tning. Det
kanhandlaom underhåll
sarbetenochframtidaändri
ngaravbyggnaden.
Vidareärsyftetattbul
lerskyddsdokumentat
ionenkanunderlättavid
event
uel
lti
ll
synavdenfärdigabyggnaden.
Syftetmedat
tkravenbegränsasti
lllov- elleranmälningspl
ikt
igaåtgärder
mot
iverasavat
tbyggherrenint
eskabelastasavadmi
nistrati
vakostnader
vidmindreåtgärder.
Konsekvenser

Detärredanidagnödvändi
gtattdokumenteradeuppgiftersom skaingå
ibul
lerskyddsdokument
at
ionenenligtförslaget.Detsom eventuel
ltti
l
lkommerärat
tredovisauppgifternaiet
tsamlatdokument.Därförbedöms
konsekvensernaavat
tkravenförsiniföreskri
ft
erblimarginel
laom
proj
ekt
eringenochresul
tat
etavkont
rol
lerärdokument
eratsedan
tidigare.
Konsekvenserom admi
nist
rat
ivakostnaderocht
idsåtgångsamteffekter
påsmåochmedelstoraföretagharutveckl
atsförrespektiveberördaktöri
avsni
t
t4 idennakonsekvensutredningunderrubrikernaAdministrat
iva
kostnadersamtKonsekvenserförsmåochmedel
storaföret
ag. Enbeskri
vni
ngom ivi
lkenutsträckningdenföreslagnaföreskri
ftenpåverkar
konkurrensförhåll
andenförföretagfinnsiavsni
tt3.8.
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2 kap. Krav vid uppförande av nya byggnader
Tillämpningsområde
1§
Beskrivning

Paragrafenangerat
tbest
ämmelsernai2 kap. endastomfat
tarbostäder
ochlokal
ersamtvil
kalokal
ersom kravenpåbul
lerskyddomfattar.
serfinnsigäl
landeavsni
t
t7:1 BBR.
Mot
svarandebestämmel
Motiv

Syftetäratttydliggöraförvilkabyggnaderochut
rymmenibyggnader
som bestämmelsernaiförfattningengäller.
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igsamtlättat
tförståocht
il
lämpa.
Krav på skydd mot buller i byggnader
2§
Beskrivning

Paragrafenangerbestämmelserom at
tljudfrånbyggnader, derasinst
al
lationerochmot
ordrivnaanordningarl
iksom ljudmel
lanutrymmenibyggnaderochljudut
ifråndämpasidenomfat
tni
ngsom denavseddaanvändningenkräver. Paragrafenangerocksåvi
lkalj
udegenskapersom ska
beakt
as.
1. I BBR användes begreppet ”installationer och hissar”. Detta begrepp
har i föreskriften ersatts av begreppet ”installationer och motordrivna
anordningar”.
2. Regleringeniavsni
tt7:21 BBR om at
tbull
randeverksamhetsom
gränsarti
llbostäderkräversärski
ltljudi
sol
erandeåtgärder, harint
e
inkl
uderat
siföreskri
ft
en.
3. Regleringeni7:22 iBBR om attil
okalerskaefterklangst
idenväl
jas
svarasnuav2 §föreskriften.
eft
ervadändamål
etkräver, mot
I övrigtmotsvarasföreskriftenihuvudsakavgäll
andeavsni
t
t7:21 och
7:22 BBR.
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Motiv

Syftetärattdetbl
irtydligtvilkal
judegenskapersom skabeaktasföratt
uppfyllakravenpåbullerskyddibost
äderochdelokal
ersom räknasuppi
1 §.
1. Motordrivnaanordningaromfat
tarfl
erinstallat
ioneränhissar,
exempel
vismotordrivnadörrar, rul
lt
rapporochl
iknandesom också
orsakarbul
ler. Defini
ti
onavmotordri
vnaanordningarfinnsi1 kap.
5 §PBF.
2. I tabel
lenangeshögrekravpåluft
ljudsi
soleringochstegljudsnivåfrån
näri
ngs- ochservi
ceverksamhett
il
lbostäder. Det
taut
görettbät
tre
grundskyddförbostäderisammabyggnad. Install
at
ioneroch
mot
ordrivnaanordningarmåsteoavset
tplaceringibyggnaden
uppfyllaregleri
ngenit
abell
erna2:5 och2:6. Förandratyperavbul
ler
frånnärings- ochserviceverksamhetgäl
lerFolkhäl
somyndighetens
all
männarådom bull
erinomhus.
3. Förlokal
erskabyggherrengenomföraenprojekteringdärlokalernas
skyddmotbul
lerredovisas, avdennaprojekteri
ngskadetframgå
vilkeneft
erklangst
idlokalensanvändningkräver.
Konsekvenser

Detbl
irtydli
gtvil
kat
yperavanordningarsom omfat
t
asavkrav.
Detbl
irtydli
gtvil
ketkravsom gäll
erförinstall
at
ionerochmotordrivna
anordningaroavsettom dessaärextrabul
lrandeel
leri
nte.
Särskilda krav för bostäder
3§
Beskrivning

Paragrafenangerkravpålägstati
l
låt
nal
uftl
judsisoleri
ngisärski
lda
boendeformerföräldreenl
i
gt5 kap. 5 §andrastycketsocialt
jänst
lagen.
Kravangessom st
andardi
seradlj
udni
våskil
lnadförut
rymmenut
anför
bostädert
il
lut
rymmenibostäder.
Medutrymmenibostadavsesdeut
rymmensom brukarenexklusivt
förfogaröver.
Mot
svarandebestämmel
semensom al
l
mäntrådfinnsitabel
l7:21aBBR.
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Motiv

Syftetärattenseparattabel
l(2:1) försärskildaboendeformerföräldre
görattdettydligtframgårvilkakravsom gäl
lerfördenna
bostadskategori.
Konsekvenser

Attkravenförsiniföreskri
ftinnebäringenändringisakochhardärför
marginel
lakonsekvenser.
4§
Beskrivning

Paragrafenangerkravpålägstati
l
låt
nal
uftl
judsisoleri
ngibost
ädersom
int
eomfatt
asav3 §. Kravetangessom standardiseradl
judnivåski
llnad
frånut
rymmenut
anförbost
äderti
llut
rymmenibostäder.
Medutrymmenibostadavsesdeut
rymmensom brukarenexklusivt
förfogaröver.
semensom al
l
mäntrådfinnsitabel
l7:21aBBR.
Mot
svarandebestämmel
Föl
j
andeändringarharinförtsjämförtmedmot
svarandeal
lmäntrådi
BBR:
1. Det särskilda allmänna rådet för ”Boendeformer för studerande” har
int
einkluderatsiförfat
tningen.
2. Detall
männarådetförbost
äderisärski
ldaboendeformerföräldre
redovisasienegentabell.
3. Detall
männarådetförbost
äderinom övrigabehovsprövadeboendeformerdärhögal
judnivåerförekommerharint
einkluderatsi
förfat
tningen.
4. Detall
männarådetbeträffandel
judnivåski
ll
nadfrånt
rapphusoch
korridort
il
lbostadharsammanförtsmedkravetfrånloftgång,
trapphusel
lerkorri
dormeddörrel
lerfönst
erti
llut
rymmenförsömn
vil
ael
lerdagl
igsamvaroti
l
lenradmedet
tvärde. Sammakravgäl
ler
nugenerell
tt
il
lall
aut
rymmenibostadenochmotsvarasavdet
tidigare ”från loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster
ti
llutrymmenför sömn vila eller daglig samvaro”.
5. Den tidigare raden ”från gemensam uteplats till bostad” har inte
inkl
uderat
siförfattningen.
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Motiv

1. Det särskilda allmänna rådet för ljud från korridor i ”Boendeformer
för studerande” inkluderas inte eftersom samma krav ska gälla som i
övrigabostäder.
2. Detskatydl
igareframgåvi
lkakravsom gällerisärskil
daboendeformerföräldre.
tbehovsprövatboendeskainrät
tas
3. Dettaärenspecial
si
tuati
on. Om et
börhuvudmannensätt
asiginiom detkrävsextral
judi
solerande
åtgärder, grundkravetenl
igtövri
gabostäderäral
lt
idmi
nimikrav.
4. Kravetpåluftl
judsisoleri
ngfrånt
rapphusärl
ägreänmell
anbostäder,
ochanledningent
il
ldet
taärattst
örningenfråntrapphusbedömsvara
mindreänfrånenannanbostad. Trapphusetpasserasbarapåvägt
il
l
denegenbostadenochdetäri
ntemeningenattnågonskauppehåll
a
sigdär. Störningenfråntrapphusti
llbost
adbedömsdärförvarali
ka
oavsettom detärenväggmedel
lerutandörrell
erfönster.
Störningenfråntrapphusbedömsocksåvaralikaoavsettbost
adens
placeringibyggnaden.
5. Någotvärdeförluft
lj
udsisoleringfrångemensam ut
epl
atsfannsinte
trel
judkäl
lor.
tidigare, tabel
lenhänvi
sadeti
llent
abell7:21c, yt
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igsamtlätt
areat
tförståocht
il
lämpa.
Förbehovsprövadesärski
ldaboendeformerdärhögalj
udnivåer
nggörasföratt
förekommermåsteensärskildutredningochprojekteri
säkerst
äl
laat
tregleri
ngeni1 kap. 1 §föreskri
ft
enuppfyll
s.
Ekonomiskakonsekvenserförbyggsektornsakt
örerharutvecklatsi
avsni
t
t4 idet
tadokument.
5§
Beskrivning

Paragrafenangerkravpåhögstat
il
låtnasteglj
udsnivåinom särskilda
boendeformerföräldre. Kravnivåerangesförsteglj
udsnivåmel
lan
utrymmenutanförbostäderti
llbost
äder. Kravetpåstegljudsni
vågäll
er
int
efrånhygienrum ibostäder, frånut
rymmenmedförsumbar
steglj
udsbelastningochfrånengolvareaom 1 m2 innanförbostadens
entrédörr.
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Medutrymmenibostadavsesdeut
rymmensom brukarenexklusivt
förfogaröver.
1. Uttrycket”förråd” byt
st
il
l”utrymmenmedförsumbar
stegljudsbelastning”. Ingenförändringisakavses.
2. Uttrycket”tamburdörr” byt
sti
l
l”bostadens entrédörr”. Ingen
förändringisakavses.
semensom al
l
mäntrådfinnsitabel
l7:21aBBR.
Mot
svarandebestämmel
Motiv

1. Syftetmedat
tinförautt
rycket”ut
rymmenmedförsumbarsteglj
udsbelastning” ärattdetomfatt
arflerutrymmenän”förråd”, vilketäven
bedömsvarahurundantagetredanti
ll
ämpasidag.
2. Uttrycket”tamburdörr” ärförål
dratochbytsti
ll”bostadens
entrédörr”.
Enseparatt
abellförsärskil
daboendeformerföräldre(tabell2:3), göratt
dettydl
igtframgårvi
lkakravsom gäll
erfördennabostadskat
egori.
Konsekvenser

Attkravenförsiniföreskri
ftinnebäringenförändri
ngisakochbedöms
fåmarginel
lakonsekvenser.
6§
Beskrivning

Paragrafenangerkravpåhögstat
il
låtnasteglj
udsnivåibostäder.
Kravni
våerangesförstegl
j
udsni
våfrånut
rymmenut
anförbostädert
il
l
bostäder. Kravetpåstegljudsnivågäll
erint
efrånhygi
enrum ibostäder,
frånut
rymmenmedförsumbarsteglj
udsbelastningochfrånengolvarea
om 1 m2 innanförbost
adensent
rédörr.
Medutrymmenibostadavsesdeut
rymmensom brukarenexklusivt
förfogaröver.
semensom al
l
mäntrådfinnsitabel
l7:21aBBR.
Mot
svarandebestämmel
Föreslagnaförändringarj
ämförtmedmotsvarandeal
l
mäntrådiBBR:
uds1. Uttrycket”förråd” byt
st
il
l”utrymmenmedförsumbarsteglj
belastning”. Ingenförändri
ngisakavses.
sti
l
l”bostadens entrédörr”. Ingen
2. Uttrycket”tamburdörr” byt
förändringisakavses.
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3. Mot
svarandeskrivelsersom ideall
männarådenförbostäderi
särski
ldaboendeformerföräldreredovisasienegent
abel
l.
4. Detall
männarådetförbost
äderinom övrigabehovsprövadeboendeformerdärhögal
judnivåerförekommerharint
einkluderatsi
förfat
tningen.
Detall
männarådetbeträffandestegljudfråntrapphusochkorri
dorti
ll
bostadharavredakt
ionell
asjälsammanförtsmedangi
velsenförfrånå
enasidanloftgång, trapphusel
lerkorri
dormeddörrell
erfönster, t
il
lå
andrasi
danutrymmenförsömnvil
aellerdagl
igsamvaro. Sammanförandetinnebärettochsammavärde.
Den tidigare skrivelsen ”från gemensam uteplats till bostad” har av
redakti
onellasj
älsammanförts med ”från loftgång, trapphusoch
korridor”.
Motiv

1. Medutt
rycket”utrymmen med försumbar stegljudsbelastning”
omfat
tasfl
erutrymmenän”förråd”, vilketbedömsvaramer
ändamål
senli
gt.
2. Uttrycket”tamburdörr” ärettföråldratochbyt
st
il
lordet”bost
adens
entrédörr”.
3. Detframgårtydl
igarevilkakravsom gäl
lerisärskildaboendeformer
föräldreom dessaredovi
sasienegentabel
l.
4. Bostäderinom övrigabehovsprövadeboendeformerärenspeci
alsit
uat
ion. Om ettbehovsprövatboendeskainrät
tasbörhuvudmannen
orienterasigom detkrävsextrast
egl
judsdämpandeåtgärder,
grundkravetenl
igtövrigabostäderäral
lt
idmini
mikrav.
Konsekvenser

Attkravenförsiniföreskri
ftinnebäringenförändri
ngisakochbedöms
därförhamarginell
akonsekvenser.
Förbehovsprövadesärski
ldaboendeformerdärhögalj
udnivåerförel
dutredningochprojekteri
nggörasföratt
kommerbehöverensärski
säkerst
äl
laat
t1 kap. 1 §uppfyl
ls.
Ekonomiskakonsekvenserförbyggsektornsakt
örerharutvecklatsi
avsni
t
t4 idennakonsekvensutredning.
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7§
Beskrivning

Paragrafenangerkravpåhögstat
il
låtnaljudnivåibost
äderfråni
nst
al
lationerochmot
ordrivnaanordningaribyggnaden. Ljudnivåibostäderfrån
instal
lationerochmotordri
vnaanordningarut
anförbyggnadenreglerasi
9 §. Kravenangesförekvivalentl
judnivåochmaxi
malljudnivåi
utrymmenförsömn, vilaochdagl
igsamvaroellermål
t
ideribost
äder.
Kravetomfatt
arävenlågfrekvent
al
judtrycksnivåerinom ni
ool
ikatersbandfrån31,5 ti
ll200 Hert
z(Hz). I ennott
il
lt
abell7:21bBBR hänvisas
ti
llFolkhälsomyndighet
ensfrekvensband. Folkhäl
somyndighetensbenämningpådessaärtersbandvarfördennabenämninganvändsi
föreskriften. Ingenförändri
ngisakavses.
Kravengäl
lerinteförl
judfrånsådanainst
al
lat
ionerel
l
ermotordrivnaanordni
ngarsom brukarensjälvråderöverochsom intepåverkarl
judnivån
al
lat
ionersom brukarensjäl
vråderövermenas
iandrabost
äder. Medinst
exempel
visl
judfråndi
skmaskinochköksfläktvidforcering. Medi
nst
allat
ionersom brukarenintesjäl
vråderövermenasl
judfråninstal
lationer
som behövervaraifunktionkont
inuerl
igt,som exempelvisl
judfrån
vent
il
at
ionensgrundflödeochl
judfrånvärmepump.
Ingakvanti
tat
ivakravangesiutrymmenförmat
lagningochhygienrum.
semensom al
l
mäntrådfinnsitabel
l7:21bBBR.
Mot
svarandebestämmel
Motiv

Kravetavserat
tskyddapersonersom vi
st
asiut
rymmenförsömn, vila
ochdagli
gsamvarosåattdeti
nteuppstårenoaccept
abelriskfördessa
personershälsa.
Attkravetomfat
tarlågfrekvental
judt
rycksnivåeri
nom ni
ool
ikatersband
från31,5 ti
ll200 Hertz(Hz) innebärenharmoniseri
ngmedFolkhälso32
myndighetensall
männarådom bull
erinomhus . Semerkommentarer
om utrymmenförmatl
agni
ngochhygienrum iavsni
tt3.9.
Konsekvenser

Kvanti
tati
vakravihygienrum ochut
rymmenförmatl
agningangesi
nte.
Dåbul
lerskadämpasidenomfat
tni
ngsom enavseddaanvändningen
farandeskyddetför
kräver, enl
igt2 kap. 2 §föreskriften, bibehållsfort
personershälsa.

32
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Ekonomiskakonsekvenserförbyggsektornsakt
örerharutvecklatsi
avsni
t
t4 idet
tadokument.
8§
Beskrivning

Paragrafenangerkravpåhögstat
il
låtnaljudnivåerfråntrafikibostäder.
Kravni
våerangesförA-vägddygnsekvivalentl
judnivåochmaxi
mal
igsamvaro. Kravpå
ljudnivånattet
idiut
rymmenförsömn, vilaochdagl
maximallj
udni
vånatt
et
idfråntrafi
kfåröverskridasmedhögst10 dB
högstfem gångerpert
rafikårsmedelnat
t.
Mot
svarandebestämmel
semensom al
l
mäntrådfinnsitabel
l7:21cBBR.
Motiv

Syftetmedtabel
lengörat
tdettydl
igtframgårvi
lkakravsom gäll
erför
ljudfrånt
rafik.
Konsekvenser

Föreskri
ft
eninnebäringenförändringisakochhardärförisigi
nga
konsekvenser.
9§
Beskrivning

Paragrafenangerkravpåhögstat
il
låtnaljudnivåerfrånandrayt
tre
ljudkäl
loräntrafikibostäder. KravenangesförA-vägdekvi
val
entoch
gsamvaroeller
maximallj
udni
våiut
rymmenförsömnochvila, dagli
målt
ider.
Förl
judsom innehållertydligthörbaravari
at
ionerell
ertonerskärpsden
A-vägdaekvivalentaljudni
vånmed5 dB.
Kravetomfatt
arävenlågfrekvent
al
judtrycksnivåerinom 9 olikat
ersband
från31,5 ti
ll200 Hertz(Hz).
Mot
svarandebestämmel
semensom al
l
mäntrådfinnsitabel
l7:21cBBR.
Motiv

Syftetmedenegent
abellförandraytt
relj
udkälloräntrafiktydli
ggör
kraven.
judnivån
Vidareärsyftetmedat
tförainet
tskärptkravfördenA-vägdal
om l
judetinnehål
lert
onersamtkravpålågfrekventbul
ler, at
ten
harmoni
seringmedFol
khäl
somyndighet
ensal
lmännaråduppnås.
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Enskärpni
ngavdenA-vägdaekvivalentaljudnivånom l
judetinnehål
ler
hörbaravariat
ionerärensamordningmeddekravsom gäl
lerförinst
allat
ionerochmotordrivnaanordni
ngar. Detärocksåenharmoni
sering
medNaturvårdsverketsvägledningochBoverketsal
lmännarådom
industribull
erdärdenA-vägdaekvivalentalj
udni
vånskärpsmed5 dB
om l
judetinnehål
lert
ydl
igthörbaratonerell
erimpulser(hörbara
vari
at
ioner).
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igsamtlättat
tförståocht
il
lämpa. Et
tkravpålågfrekventl
judärvisserligenenskärpningavkravet,menFol
khälsomyndighetensvärdenförlågfrekventbul
lerharävent
idi
garet
il
lämpatsvi
lket
innebärat
tdenföreslagnaföreskri
ft
enfårenmarginel
lkonsekvens.
Ekonomiskakonsekvenserförbyggsektornsakt
örerharutvecklatsi
avsni
t
t4 idennakonsekvensutredning.

3 kap. Krav vid ändring av byggnad
Allmänt
1§
Beskrivning

Paragrafenangerat
tkapi
tl
ethandlarom hurkraveniförfatt
ningens
1 kap. och2 kap. fåranpassasvi
dändringavbyggnadochvi
lkaavsteg
fårgöras.
Mot
svarandebestämmel
semensom al
l
mäntrådfinnsiavsni
tt1:2235
BBR.
Motiv

Syftetäratttydliggörakapi
tletsinnehål
l.Genom at
tl
yftauppdett
aiden
inl
edandeparagrafent
ydl
iggörsat
tdetvi
dändringavenbyggnadal
l
tid
måstegörasenbedömningavivil
kenutsträckningkraveni1 kap. och
2 kap. ärt
il
lämpbara.
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igsamtlättat
tförståocht
il
lämpa.
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Anpassning och avsteg vid ändring av byggnader
2§
Beskrivning

Paragrafenangerat
tvidändringavbyggnadkankravställ
aspåden
ändradedelen. Därangesocksåvil
kaskäldetfi
nnsförattanpassaoch
göraavstegfrånkraveniförfattningens1 kap. och2 kap.
Föreskri
ft
enmot
svarasavföreskri
ft
erochall
männarådiavsni
tt1:223
och7:41 BBR.
Motiv

Syftet är att tydliggöra innebörden av begreppen ”ändringens omfattning
ochbyggnadensförutsätt
ni
ngari8 kap. 7 §PBL. I avsnit
t1:2235 BBR
angesdettreolikanivåerförhurstortut
rymmetärattvidändri
ngav
byggnadanpassadekravsom gäll
erviduppförandeavnyabyggnader.
Närdetavserskyddmotbullerangesdetiavsni
t
t7:41 attdetärnivån
l
er. Detmedförattdevidändringavbyggnad
”ska eftersträvas” som gäl
finnsettrel
at
ivtst
ortut
rymmeattanpassaochgöraavstegfrånkraveni
kapi
tel1 och2 vidändri
ngunderförutsät
tningattdetfinnsgil
t
igaskäl
.
Förandratekniskaegenskapskravkanut
rymmetförat
tanpassakraven
vidändringvarabetydl
igtmerabegränsatellerobefintl
igt.Formul
eringen
avses motsvara den nuvarande kravnivån ”eftersträvas” i BBR.
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igsamtlättat
tförståocht
il
lämpa.
3§
Beskrivning

Paragrafenangerdelsangerattdetbehövsskälförat
tförsämraskydd
motbul
leribyggnader, del
svi
lkaskälsom ärgodtagbara.
Mot
svarasavall
mäntrådt
i
llavsnit
t1:2235 BBR ochavföreskri
fti
avsni
t
t7:41 BBR.
Motiv

Syftetäratttydliggöraattl
agst
iftningenintemedgerenförsämringaven
byggnadst
ekni
skaegenskaperom detint
efinnssärskil
daskälfördet
ta.
Et
texempelpåensituat
iondärenåt
gärdkanledat
il
lförsämradeakustiskaegenskaperärnärmanvil
lbytaplatspåkökochsovrum pået
tpl
an
iet
tflerbostadshus. Underregel
arbetetövervägdesdetom detfannsskäl
attmedgeundantagförat
tunderlättat
il
lkomstenavfl
erbostäderti
l
l
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exempeliform avvindsl
ägenhet
er. Bedömningenvardockattdet
ta
fordrarförändri
ngpåförordningsnivå.
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igsamtlätt
areat
tförståocht
il
lämpa.
Ändrad användning
4§
Beskrivning

Paragrafenangerat
tvidändradanvändningskaändringensomfat
tni
ng
bedömasuti
frånom dennyaanvändni
ngenställ
erhögrekravpå
byggnadensskyddmotbull
eränvaddent
idigareanvändningengjorde.
Mot
svarandeföreskri
ftfi
nnsiavsnit
t1:2233 BBR.
Motiv

Syftetärattdet finns behov av att förtydliga hur ”hänsyn till ändringens
omfattning” påverkar kravnivån vid ändrad användning. Av1 kap. 4 §
PBL framgåratthel
adendelavenbyggnadsom gesenändradanvändningärändrad. Däravföl
jerattkravkanst
äl
laspåheladendelsom ges
enändradanvändning. Genom föreskriftentydliggörsattut
ifrånändrad
användningkankravpåförbät
tradel
judegenskaperenbartst
äl
lasom den
nyaanvändningenst
äl
lerhögrekravpåbull
erskyddändent
idigareanvändni
ngen. Detkant
il
lexempelgäl
laom enlokaländrasti
llenbost
ad.
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igsamtlätt
areat
tförståocht
il
lämpa.
Varsamhet
5§
Beskrivning

Paragrafenangerat
tom enåtgärdti
llgodoservissakrit
eri
erska
varsamhet
skravetansesvarauppfyl
lt.Formul
eringenstäl
lerdockinget
kravpåattal
lakri
teriernamåstevarauppfyl
ldaförat
tenåt
gärdskaanses
uppfyllavarsamhetskravet.
Mot
svarandebestämmel
semensom al
l
mäntrådfinnsti
llavsnit
t1:2211
BBR.
Motiv

Syftetärattunderl
ät
tabedömni
ngenavom varsamhetskravetärt
il
lgodoset
t.Varsamhetskravetärdockt
il
lsinkaraktäretthänsynskrav. Enav-

Boverket

96

Konsekvensutredning

vägningkandärförbehövaskeförattut
formningskravenochdet
ekniska
egenskapskravenskakunnati
llgodosespåenacceptabelnivå. Varsamhetskravetangerocksåat
tettantalolikavärden, detvi
l
lsägainågon
meningposi
ti
vaell
ereft
ersträvansvärdaegenskaper, skatast
il
lvara.
Dettamedförattivissasituati
onerkanenåtgärdansesuppfyllavarsamhetskravetävenom al
lakri
t
eri
ernainteärti
llgodosedda. Attbestämmelsenomfat
tarsåvälbyggnadensytt
resom inreframgåravat
tbest
ämmelseni
nteinnehåll
ernågoninskränkningidetavseendet.
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igaresamtl
ät
tareattförst
åocht
i
llämpa.
Förbud mot förvanskning
6§
Beskrivning

Paragrafenangeret
tantalförut
sät
tningarförattförvanskningsförbudet
skaansesvarat
il
lgodosett.
Mot
svarasdelvisavbestämmelsemensom all
mäntrådti
llavsnit
t1:2212
BBR.
Motiv

Syftetärattunderl
ät
tabedömni
ngenavom enåtgärdti
llgodoserförvanskningsförbudet.At
tbestämmel
senärti
ll
ämpbarpåsåvälbyggnadens
seninteinnehål
lernågoninytt
resom inreframgåravat
tbestämmel
skränkningidetavseendet.Jämförtmedti
digareskrivningarhart
il
lfogats
enst
recksatsom at
tvidutbyteavdelarskamateri
al,teknikochutförande
anpassasti
llhusetsålderochkarakt
är. Skrivningenbyggerpåförarbet
sutt
alanden, tydligastiproposi
tion1997/98:117. Undersenareårhardomstolspraxisenvarieratvarfördetfinnsskälförförtydl
iganden.
Förvanskni
ngsförbudetkandocki
nteanvändassåat
tpågåendemarkanvändni
ngavsevärtförsvåras. Vidbesl
utskahänsynocksåall
tidtast
il
l
såvälall
männasom enskildaintressenenligt2 kap1 §PBL. Detmedför
attivissasituat
ionerkanenåtgärdvarat
il
låt
enävenom denst
ri
dermot
förvanskningsförbudet.Enåtgärdsom utgörennödvändigförutsätt
ning
förat
tenbyggnadävenfort
sät
tni
ngsvisskakunnaanvändasförsin
tidigareanvändningkandärförvarati
llåtenävenom denst
ri
dermot
förvanskningsförbudet.
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igaresamtl
ät
tareattförst
åocht
i
llämpa. Enhetlighet
eniti
l
lämpni
ngavförvanskningsförbudetförbätt
ras.
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Särskilt värdefull byggnad
7§
Beskrivning

Paragrafenangervi
lkabyggnaderochbebyggel
semi
lj
öersom kananses
varasärski
l
tvärdeful
laenl
i
gt8 kap. 13 §PBL ochdärföromfatt
asav
ft
enangeset
tantalmöjl
igaskälför
förvanskningsförbudet.I föreskri
varförenbyggnadell
erenbebyggelsemil
jökanansesvarasärski
l
tvärdeful
l.Därtydli
ggörsocksåattdethandlarom et
turvalavbyggnader, de
skasärski
ltvälbelysaettvi
sstförhål
landeell
erisit
tsammanhanghafå
mot
svarighet
ersom kanbel
ysasammaförhål
lande.
Mot
svarandebestämmel
semensom al
l
männarådfinnsiBBR avsni
tt
1:2213.
Motiv

Underl
ät
tabedömni
ngenavom enbyggnadomfat
tasavförvanskningsförbudetenligt8 kap13 §PBL.
I denföreslagnaföreskri
ft
enangeset
tantalolikakrit
erierförvarfören
byggnadkanansesvarasärski
ltvärdefull.Kri
teriernaskasessom ettstöd
vidbedömningenavom enbyggnadel
lerbyggnadsmi
l
j
öärsärski
lt
värdefull.Densl
ut
ligabedömni
ngenmåstegrundaspåensammanvägd
bedömningavhurvälbyggnadenel
lerbebyggel
semi
lj
önuppfyl
leret
t
ell
erfl
eraavkri
terierna. Där tydliggörs också att ”särskilt värdefull
byggnad” enbart kan avse ett begränsat urval av bebyggelsen. Finns det
tbelysersammaförhål
lanenst
ormängdbyggnadersom påsammasät
den, såärdei
nteat
tbetrakt
asom särskil
tvärdefullabyggnader. Om
någraavbyggnadernaellerområdenasärskil
tvälbelyserförhål
landet,så
ärdetettskälförattdeskaansesvarasärski
ltvärdefull
a. Bedömni
ngska
skeiet
tl
okaltsammanhang, at
tenbyggnadharfleramotsvari
gheteri
andradelaravl
andetäri
nteetthinderförat
tdenskaansesvarasärskil
t
värdefull.Enbyggnadsom äravstorbetydelseförenortkanvarasärski
lt
värdefullävenom detfinnsmångamot
svarandebyggnaderikommunen.
I föreskri
ft
enangesocksåattbyggnaderfrånt
idenföre1920-talet
sbebyggel
seexpansion, medsi
nhuvudsakl
igakarakt
ärbevarad, skaanses
varasärski
l
tvärdeful
laom int
eannatvisas. Syftetmeddet
taärattför
denna bebyggelsekategori ”vända på bevisbördan”, utgångspunkten för
dessaärat
tdebörbet
raktassom särski
l
tvärdeful
laom detint
ekanmotiveravarfördeint
eärdet.BakgrundenärattSverigeiettint
ernat
ionell
t
sammanhangharenl
i
tenandeläldrebyggnader. Ensammanställningur
Boverketsenergidekl
arat
ionsregister2019 visarpåattall
abyggnaderfrån
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medel
tidti
ll1920 utgörknappt10 procentavdettotal
aant
al
etbyggnader, detvi
llsägaungefärlikamångabyggnadersom uppfördes2000–
2018. Sermanist
äl
letpåbyggnadsareansåfinnsdetenklaröverviktför
byggnadernauppförda2000–2018. Valetavbrytpunktframgåravfigur4
nedan.
Figur 4. Tidsserie över uppförd byggnadsvolym.

Stapeln 1909 hänger samman med att ett antal äldre byggnader vid ett tillfälle
åsattes det värdeåret, de byggnaderna bör därför fördelas på tidigare år. Bortser
man från 1909 framgår att antalet bevarade byggnader ökar påtagligt från tiden
efter det att byggandet åter tog fart efter första världskrigets slut.

I föreskri
ft
enangeset
tantalol
ikakriteri
erförvarförenbyggnadkanansesvarasärskil
tvärdeful
l.Genom at
ttydl
iggöraettantalkriteri
erunderydl
igtmoti
veradebeslut.Därlät
tardetförkommunernaattformulerat
medkanbeslutenbl
it
ydl
igareochmerat
ransparenta, vilketunderlätt
ar
förbyggherren.
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Jämförtmeddetti
digareal
l
männarådetharmycketavexempl
ifieringen
tagits bort. Så har formuleringen ”byggnaden illustrerar fenomen som
folkrörel
sernasframväxt,massbil
ismensgenombrot
t,i
mmigrat
ionel
ler
emigration” ersatts med den mera generella formuleringen ” byggnaden
genom si
nfunkt
ionil
lustrerarettväsent
ligtskeendeell
ersamhäl
lsföreteelse”. Någon förändringisakhardockinteefterst
rävats.
Konsekvenser

Författ
ningenbli
rt
ydl
igaresamtl
ät
tareattförst
åocht
i
llämpa.

Kommentarer till författningsförslaget om Boverkets
föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler
(2011:6) – föreskrifter och allmänna råd
Dettaavsni
ttbörläsast
i
llsammansmedförfatt
ningsförslagetförat
t
helhetsbi
ldenavBoverketskommentarerfull
tutskaframgå.
Beskrivning

Mot
svarandeäldrereglerupphävsochersät
tsavdenyaföreskri
ft
erna.
Äldrereglerfårövergångsvist
i
llämpasunderet
tår.
Motiv

Dettydl
iggörsnärnyaelleräldreregl
erskati
ll
ämpas.
Konsekvenser

Riskenat
tolikaaktörerbli
roenigaom vi
lkareglersom skat
il
lämpas
undviks.
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8. Förteckning av författningar och
standarder
Föl
j
andeförfattningarochstandarderhänvi
sasti
llidenna
konsekvensutredning:
Förordning(EG) nr765/2008 avden9 j
ul
i2008 om kravför
ackredi
teringochmarknadskontrol
lisambandmedsal
uföringav
produkterochupphävandeavförordning(EEG) nr339/93

Arbet
smil
jölagen(1977:1160)
Mi
ljöbalken
Plan- ochbyggl
agen(2010:900)
Socialt
jänst
lagen(2001:453)

Förordningen(2007:1244) om konsekvensutredningvi
dregelgivning
Förordningen(2011:118) om myndi
ghetersi
nhämt
andeavytt
randefrån
Regel
rådet
Förordningen(2014:570) om regeringensmedgivandeti
llbeslutom vissa
föreskrifter
Förordningen(1994:2029) om t
ekniskaregler
Förordningen(2015:216) om t
rafikbul
lervidbostadsbyggnader
Författ
ningssamlingsförordningen(1976:725)
Plan- ochbyggförordningen(2011:338)

Arbet
smil
jöverketsföreskri
fterom arbetsplat
sensut
formni
ng
(AFS 2009:2) samtal
lmännarådom ti
ll
ämpni
ngenavföreskri
ft
erna.
Arbet
smil
jöverketsföreskri
fterochal
l
männarådom arbetsplatsens
utformning(AFS 2020:1).
lmännaråd
Boverketsbyggregler(2011:6) – föreskrifterochal
Boverketsföreskri
ft
erochall
männaråd(BFS 2011:10) om t
il
lämpni
ng
aveuropeiskakonstrukt
ionsstandarder(eurokoder)
Kommerskol
legiumsföreskrifterom t
ekniskareglerändradgenom
(2008:1)
Fol
khälsomyndighet
ensall
männarådom bulleri
nomhus
(FoHMFS 2014:13)
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SvenskStandardSS 25268 – Byggakust
ik– Ljudklassningavut
rymmeni
byggnader– Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- ochfri
tidshem,
kontorochhot
el
l
SvenskStandardSS 25267 – Byggakust
ik- Lj
udklassningavut
rymmeni
byggnader– Bost
äder
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Bilaga 1

Jämförelsetabeller

Förkortningar
I dennabi
lagaanvändsfölj
andeförkort
ningar:
x BBR; Boverketsbyggregler(2011:6) – föreskri
fterochal
lmännaråd.
x EKS; Boverket
sföreskrifterochal
lmännaråd(2010:10) om
ti
llämpningenaveuropeiskakonstrukt
ionsstandarder(eurokoder).
x SMB; förslagetti
llBoverketsföreskrifterom skyddmotbul
leri
byggnader(202x:xx).

Jämförelsetabeller mellan SMB samt gällande BBR
och EKS
I förslagett
i
llföreskrifterom skyddmotbul
leribyggnaderharbland
annatbestämmel
seriBBR ochEKS fört
sin. I nedanst
åendetabel
lerfinns
best
ämmelsernaiSMB uppräknade(entabellförvarjekapi
tel) med
hänvi
sni
ngart
il
lmotsvarandeområdeniBBR ochEKS.
SMB
1 kap. Övergripande
bestämmelser

BBR
Avsnitten:
1 Inledning
2 Allmänna bestämmelser

EKS
Avdelning A,
Övergripande
bestämmelser

7 Bullerskydd

Boverket

1§

1:1, 7, 7:21 och 7:22

1§

2§

1:2

2§

3§

2:32

-

4§

1:21

3§

5§

1:6

5§

6§

1:6 och 7:12

-

7§

1:4 och 2:1

17–18 §§ och 26 §

8§

2:31

21 § och 28 §

9§

2:31

A, 21 §

10 §

2:31 och 2:32

22–23 §§

11 §

2:311

38 §

12 §

2:32 och 7:3

25–30 §§

13 §

2:322

25 §

14 §

2:322

26–27 §§

15 §

2:322

26–27 §§

16 §

2:32 och 2:321

27 §

17 §

5:12, 7:3 och 7:42

29 §
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SMB

BBR

EKS

2 kap. Krav på
bullerskydd vid
uppförandet av nya
byggnader

Avsnitt 7 Bullerskydd

-

1§

7:1

-

2§

7:21, 7:22

-

3§

7:21a

-

4§

7:21a

-

5§

7:21a

-

6§

7:21a

-

7§

7:21b

-

8§

7:21c

-

9§

7:21c

-

SMB

BBR

EKS

3 kap. Krav på
bullerskydd vid
ändring av byggnader

Avsnitten:

-

1§

1:2235

-

2§

1:223 och 7:41

-

3§

1:2235 och 7:41

-

4§

1:2233

-

5§

1:2211

-

6§

1:2212

-

7§

1:2213

-

1 Inledning
7 Bullerskydd

Jämförelsetabeller mellan gällande BBR och SMB
I nedanståendet
abell
erfinnsgäl
landebest
ämmelsernaiBBR uppräknade
(entabellförvarjeaktuell
tavsni
t
t) medhänvisningart
il
lmotsvarande
områdeniSMB.
BBR
Avsnitt 1 Inledning

SMB
1 kap. Övergripande bestämmelser
3 kap. Krav på bullerskydd vid ändring av
byggnader

1

-

1:1

1 kap. 1 §

1:2

1 kap. 2 §

1:21

1 kap. 3 §
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BBR

SMB

Avsnitt 1 Inledning

1 kap. Övergripande bestämmelser
3 kap. Krav på bullerskydd vid ändring av
byggnader

1:22

3 kap. 1–2 §§

1:221

3 kap. 5–7 §§

1:2211

3 kap. 5 §

1:2212

3 kap. 6 §

1:2213

3 kap. 7 §

1:222

-

1:223

3 kap. 2 §

1:2231

3 kap. 2 §

1:2232

-

1:2233

3 kap. 4 §

1:2234

-

1:2235

-

1:224

-

1:2241

-

1:2242

-

1:2243

-

1:23

-

1:3

-

1:4

1 kap. 6 § och 16 §

1:41

1 kap. 6 §

1:42

1 kap. 6 §

1:5

-

1:6

1 kap. 5–6 §§

1:7

-

BBR

Boverket

SMB

Avsnitt 2 Allmänna bestämmelser

1 kap. Övergripande bestämmelser

2

1§

2:1

7§

2:2

8§

2:3

-

2:31

8–11 §§

2:311

11 §

2:32

3 § och 12 §

2:321

16 §

2:322

13–15 §§
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BBR

SMB

Avsnitt 2 Allmänna bestämmelser

1 kap. Övergripande bestämmelser

2:4

-

2:5

-

2:51

-

2:52

-

BBR
Avsnitt 7 Bullerskydd

SMB
1 kap. Övergripande bestämmelser
2 kap. Krav på bullerskydd vid uppförandet av
nya byggnader
3 kap. Krav på bullerskydd vid ändring av
byggnader

7

1 kap. 1 §

7:1

2 kap. 1 §

7:12

1 kap. 6 §

7:2

2 kap. 2–9 §§

7:21

2 kap. 2–9 §§

7:22

2 kap. 1–2 §§

7:3

1 kap. 12 §

7:4

3 kap. 1–3 §§

7:41

3 kap. 1–3 §§

7:42

1 kap. 17 §
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Bilaga 2 Inkluderade sektorer för
berörda företag och organisationer
Byggherrar

x
x

68.201 fastighet
sbol
ag,
bostäder.
68.203 fastighet
sbol
ag,
andralokal
er.

x
x

68.204 bostadsrät
tsföreningar.
68.209 övrigafast
ighet
sbolag.

Byggmaterialtillverkare

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

16.101 sågverk.
16.102 hyvleri
er.
16.231 ti
llverkningav
monteringsfärdi
gaträhus.
16.232 ti
llverkningavdörrar
avt
rä.
16.233 ti
llverkningav
fönsteravträ.
16.239 ti
llverkningav
övrigabyggnads- och
inredningssnickerier.
23.110 planglasverk.
at
23.120 industriförbearbet
planglas.
23.140 glasfiberindust
ri.
23.310 industriför
kerami
skagolv- och
väggpl
at
tor.

x

x
x
x
x
x
x
x

x

23.320 industriförmurtegel,
takpannorochandrabyggvaroravtegel.
23.510 cement
indust
ri.
23.520 kalk- och
gipsindust
ri.
23.610 industriför
byggnadsbetongvaror.
23.620 industriför
byggvaroravgips.
23.630 industriför
fabriksblandadbetong.
23.650 industriförfibercementvaror.
25.110 industriför
metal
lstommarochdelar
därav.
25.120 industrifördörrar
ochfönst
eravmet
al
l.

Projektörer

x
x

41.100 utvecklareav
byggprojekt.
71.110 arki
tektkontor.

x

x

Boverket

71.121 tekniska
konsultbyråerinom byggochanläggningst
ekni
k.
ekniska
71.129 övrigat
konsultbyråer.

Byggentreprenörer

x
x
x
x
x
x
x
x

41.200 entreprenörerför bostadshusochandrabyggnader.
43.221 rörfi
rmor.
43.222 vent
il
at
ionsfi
rmor.
43.290 andrabygginstallati
onsfirmor.
43.320 firmorförbyggnadssnickeriarbeten.
43.330 golv- ochvägg-beläggningsfirmor.
43.342 glasmästeri
er.
43.390 andrafi
rmorförsl
ut
behandlingavbyggnader.43.999 diverse
övrigaspecial
iseradebygg- ochanläggningsentreprenörer.

Box 534, 371 23 Karlskrona
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Sammanfattning
Bygg- och miljönämndens internkontrollmoment rör rättssäkerhet, rättidsprövningar och
ekonomisk uppföljning
Kontrollmomentet "Rättidsprövning" avser att visa om rättidsprövning skett i rätt tid och i enlighet
med delegationsordningen. I 4 av 21 fall har rättidsprövningen inte skett i rätt tid, det vill säga, inte
"skyndsamt". Däremot har prövningarna gjorts i enlighet med delegationsordningen.
"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med stickprov av 30 stycken miljöärenden och 15 stycken
byggärenden. 3 ärenden på miljösidan har inte debiterats alls och resterande ärenden är debiterade
och debiterade enligt antagen taxa.
"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel eller materiella fel.
Under andra halvåret 2020 har inga ärenden haft formaliafel eller materiella fel. Däremot har
överinstans gjort en annan bedömning i vissa fall.

3(7)

Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
Värdering av risk och väsentlighet
Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
Genomförande av kontrollmoment
Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
Uppföljning av åtgärder
Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses
konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen
ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Kontrollområde: Ekonomisk uppföljning
Kontrollmoment: Kontroll att bygglov och miljö- och hälsoskyddsärenden debiteras enligt
taxa
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Risken bedöms som möjlig och väsentligheten som kännbar.
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-02-12
Resultat:
15 av 15 kontrollerade byggärenden är debiterade och debiterade enligt taxa.
27 av 30 kontrollerade miljöärenden är debiterade och debiterade enligt taxa.

Kontrollresultat
Antal

Kontrollområde: Rättssäkerhet
Kontrollmoment: Kontroll av att beslut inte innehåller formfel eller materiella fel.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Risken är möjlig och väsentligheten allvarlig.
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-02-11
Resultat:
Av 38 beslut i överprövade ärenden innehåller inte något av nämndens beslut materiella fel eller
formaliafel. Däremot har överprövande instans gjort en annan bedömning i ett antal ärenden.

Kontrollresultat
Antal
6(7)

Kontrollområde: Rättidsprövning
Kontrollmoment: Kontroll av att rättidsprövning sker i rätt tid.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Risken bedöms som möjlig och väsentligheten som kännbar.
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-13
Resultat:
På miljösidan har 13 ärenden rättidsprövats. Den är gjord mellan 0 och 19 dagar efter att
överklagandet kommit in. I 3 av ärendena har tiden överskridit 7 dagar. Median 4 dagar och medel
5,2.
På byggsidan har 8 ärenden rättidsprövats. Den är gjord mellan 0 och 8 dagar efter att
överklagandet kommit in. I ett av ärendena har tiden överstigit med en dag. Median 2 dagar och
medel 3,4.
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)¸UYDOWQLQJHQV I¸UVODJ WLOO EHVOXW

%\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ EHVOXWDU DWW DQWD XSSU¦WWDW I¸UVODJ WLOO LQWHUQNRQWUROOSODQ I¸U
E\JJ RFK PLOM¸Q¦PQGHQ 

6DPPDQIDWWQLQJ DY ¦UHQGHW

6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ KDU XSSU¦WWDW HWW I¸UVODJ WLOO LQWHUQNRQWUROOSODQ I¸U E\JJ
RFK PLOM¸Q¦PQGHQV DQVYDUVRPU§GH )¸UYDOWQLQJHQ KDU JMRUW HQ EHG¸PQLQJ XWLIU§Q ULVN
RFK Y¦VHQWOLJKHW LQRP Q¦PQGHQV YHUNVDPKHWVRPU§GH
3ODQHQ RPIDWWDU WUH NRQWUROORPU§GHQ VRP DOOD DQVHV KD HQ P¸MOLJ ULVN I¸U EULVW VDPW HQ
Y¦VWHQOLJKHW VRP EHG¸PV VRP N¦QQEDU HOOHU DOOYDUOLJ
'H WUH NRQWUROORPU§GHQ VRP XWJ¸U SODQHQ ¦U U¦WWVV¦NHUKHW U¦WWLGVSU¸YQLQJ RFK
HNRQRPLVN XSSI¸OMQLQJ 'HVVD RPU§GHQ DYUDSSRUWHUDV LQWH L Q§JRQ DQQDQ IRUP YLONHW J¸U
RPU§GHQD V¦UVNLOW YLNWLJD DWW LQWHUQNRQWUROOHQ LQQHK§OOHU 2PU§GHQ SURFHVVHU HOOHU
UXWLQHU VRP I¸OMV XSS RFK NRQWUROOHUDV JHQRP DQGUD XSSDUEHWDGH NRQWUROOHU HOOHU YLD
I¸UYDOWQLQJHQV V\VWHPDWLVND NYDOLWHWVDUEHWH EHK¸YHU LQWH WDV PHG L LQWHUQNRQWUROOSODQHQ
.RQWUROORPU§GHW U¦WWVV¦NHUKHW NRQWUROOHUDU DWW EHVOXW LQWH LQQHK§OOHU IRUPIHO .RQWUROOHQ
J¸UV NRQWLQXHUOLJW Q¦U EHVOXW IU§Q ¸YUH LQVWDQV J¦OODQGH SU¸YQLQJDU DY Q¦PQGHQV WLGLJDUH
EHVOXW LQNRPPHU 6DPWOLJD EHVOXW NRQWUROOHUDV $GPLQLVWUDWLYD FKHIHQ ¦U DQVYDULJ I¸U
NRQWUROOHQ
.RQWUROORPU§GHW U¦WWLGVSU¸YQLQJ NRQWUROOHUDU DWW U¦WWLGVSU¸YQLQJDU VNHU L U¦WW WLG RFK PHG
GHW DYVHV HQ YHFND IU§Q GHW DWW HQ ¸YHUNODJDQ DY EHVOXW LQNRPPHU WLOO I¸UYDOWQLQJHQ
5¦WWLGVSU¸YQLQJHQ L VLJ ¦U LQWH HWW EHVOXW XWDQ VHV VRP YHUNVW¦OOLJKHW RFK L GHWWD IDOO
LQQHE¦U GHW DWW SU¸YQLQJHQ NDQ J¸UDV DY VDPWOLJD WM¦QVWHP¦Q S§ I¸UYDOWQLQJHQ $QVYDULJ
I¸U NRQWUROOHQ ¦U HPHOOHUWLG DGPLQLVWUDWLYD FKHIHQ 6DPWOLJD U¦WWLGVSU¸YQLQJDU
NRQWUROOHUDV RFK NRQWUROOHQ VNHU WY§ J§QJHU SHU §U
.RQWUROORPU§GHW HNRQRPLVN XSSI¸OMQLQJ V\IWDU WLOO NRQWUROO DY DWW E\JJ¦UHQGHQ VDPW PLOM¸
RFK K¦OVRVN\GGV¦UHQGHQ GHELWHUDV HQOLJW WD[D $GPLQLVWUDWLYD FKHIHQ DQVYDUDU I¸U
NRQWUROOHQ 6WLFNSURYHQ J¸UV S§ XWYDOGD ¦UHQGHW\SHU JHQRP DWW M¦PI¸UD ¦UHQGHWV
GHELWHULQJ PHG DNWXHOO EHVOXWDG WD[D .RQWUROOHQ J¸UV WY§ J§QJHU SHU §U
ΖQWHUQNRQWUROOSODQHQ I¸OM XSS RFK UHGRYLVDV I¸U Q¦PQGHQ L DXJXVWL VDPW IHEUXDULPDUV
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Sammanfattning
Bygg- och miljönämndens internkontrollplan omfattar tre kontrollområden, rättssäkerhet,
rättidsprövning samt ekonomisk uppföljning.
Kontrollområdet rättssäkerhet kontrollerar att beslut inte innehåller formfel. Kontrollen görs
kontinuerligt när beslut från övre instans gällande prövningar av nämndens tidigare beslut
inkommer. Samtliga beslut kontrolleras. Administrativa chefen är ansvarig för kontrollen.
Kontrollområdet rättidsprövning kontrollerar att rättidsprövningar sker i rätt tid och med det avses
en vecka från det att en överklagan av beslut inkommer till förvaltningen. Rättidsprövningen i sig är
inte ett beslut utan ses som verkställighet och i detta fall innebär det att prövningen kan göras av
samtliga tjänstemän på förvaltningen. Ansvarig för kontrollen är emellertid administrativa chefen.
Samtliga rättidsprövningar kontrolleras och kontrollen sker två gånger per år.
Kontrollområdet ekonomisk uppföljning syftar till kontroll av att byggärenden samt miljö- och
hälsoskyddsärenden debiteras enligt taxa. Administrativa chefen ansvarar för kontrollen.
Stickproven görs på utvalda ärendetyper genom att jämföra ärendets debitering med aktuell
beslutad taxa. Kontrollen görs två gånger per år.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av internkontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:
x
x
x
x
x
x

Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
Värdering av risker
Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll
(internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport)
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter
behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska
vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Kartläggning av
kontrollområden,
kontrollmoment och
riskvärdering
Modell för kartläggning och riskvärdering
Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden.
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den
interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig
via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte
tas med i internkontrollplanen.
I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående
modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.
Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet
avses konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Riskvärdering av kontrollmoment
Enligt internkontrollplanens metod har förvaltningen gjort en översyn av bygg- och miljönämndens
verksamhetsområden och har efter en bedömning kommit fram till följande kontrollområden;
rättssäkerhet, rättidsprövning samt ekonomisk uppföljning.
Kontrollområdena är aktuella då de inte följs upp i annan form och för att den sammanlagda
5(7)

effekten av eventuella brister sammantaget med en kännbar eller allvarlig väsentlighet gör att
områdena bör finnas med i internkontrollplanen.
Samtliga områden har en risk som bedömts som möjlig. Inom kontrollområdena rättidsprövning
och ekonomisk uppföljning har väsentligheten bedömts som kännbar medans kontrollområdet
rättssäkerhet bedömts ha en väsentlighet som allvarlig.
Kontrollmomenten är framtagna för att på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt redogöra för
kontrollområdenas resultat.
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Internkontrollplan
Område

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Riskvärdering

Frekvens

Ansvarig

Ekonomisk
uppföljning

Kontroll att bygglov
och miljö- och
hälsoskyddsärende
n debiteras enligt
taxa

Stickprov 15
byggärenden, 15
avloppsärenden, 15
övriga miljöärenden

9

Två gånger
per år

Administrativ
chef

Rättssäkerhet

Kontroll av att
beslut inte
innehåller formfel.

Samtliga överprövade
ärenden

12

Kontinuerlig,
rapportering
årsvis

Administrativ
chef

Rättidsprövnin
g

Kontroll av att
rättidsprövning
sker i rätt tid.

Samtliga överklagade
ärenden

9

Två gånger
per år

Administrativ
chef
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6$.(1

Utdömande av vite nu fråga om prövningstillstånd. Klagande
XXXXX.

B(6/87

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens beslut står därför fast.
/lnsst\relsen 6|dermanlands lln

6$.(1

Överklagande av Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun
beslut om rivningslov Skogsbrynet 2

B(6/87

Med bifall till överklagandet upphäver Länsstyrelsen bygg- och
miljönämndens beslut.

6$.(1

Påminnelse: begäran om komplettering

B(*Ä5$1 Att ta del av kommunens akt för ärendet av bygglov av parhus
(kommunens beslut den 28 februari 2020), XXXXX, samt
ärendeblad/registerutdrag för ärendet.

6$.(1

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 18 januari 2021 om
överklagande av kommunens beslut om rivningslov, 2020-11-04, dnr
bygg:2020.362, Katrineholms kommun med diarenummer 8666-2020
har överklagats av Katrineholms Fastighets AB.

B(6/87

Överklagandet har kommit in i rätt tid och överlämnas tillsammans med
handlingarna i ärendet.
.ronoIogden

6$.(1

Underrättelse om sökt handräckning.

B(6/87

Från fastigheten Katrineholm XXXXX avlägsna de fordon och
annan egendom som framgår av bilagor.

.DWULQHKROPV NRPPXQ
6DPK¦OOVE\JJQDGVI¸UYDOWQLQJHQ
  .DWULQHKROP

%HV¸NVDGUHVV 7U¦GJ§UGVJDWDQ 
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Handräckning, förstörande av egendom

B(6/87

Kronofogden beslutar att egendom i bilaga till utslag nr
01-637367-20, på fastigheten XXXXX, ska förstöras
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