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Remissvar (sätt kryss i vald ruta) 

Avstår  
Tillstyrker utan kommentar  
Tillstyrker med kommentar X 
Avstyrker med motivering  
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Föreskrift  

§ 
Konsekvens-
utredning 
(sida) 

Kommentar/Motivering  

 
Generella 
synpunkter om 
Möjligheternas 
byggregler som 
tillämpas i 
förslaget till 
föreskrift för 
bullerskydd. 
 
 

  

Boverket fick i juni 2019 i uppdrag av regeringen att se över myndighetens bygg- och 
konstruktionsregler. Uppdraget avrapporterades i december 2020 genom Rapport 2020:31, där 
Boverket lanserar en ny regelmodell för byggreglerna Möjligheternas byggregler. 

Av Rapport 2020:31 framgår att den föreslagna nya regelmodellen ska främja innovation och 
teknisk utveckling. Vi är dock inte övertygade om att denna nya regelmodell kommer att främja 
innovation och teknisk utveckling. 

Det är även väldigt angeläget att möjlighet till verifiering är säkerställd. Möjligheternas byggregler 
lämnar detta till sektorn. Vi saknar en analys av hur detta ska tillämpas i praktiken, när det är 
byggnadsnämnder i 290 olika kommuner som de facto avgör vilka lösningar som ges bygglov. Här 
är det centralt att samhällsbyggnadssektorns aktörer kan känna sig trygga med att de lösningar 
som utvecklas och verifieras också blir accepterade av respektive byggnadsnämnd. 

En möjlighet att få någon typ av nationellt godkännande av verifieringsmetoder är nödvändigt. Vi 
anser att reglerna gott kunde fortsätta hänvisa till standarder när det gäller verifieringsmetoder 
(till skillnad från standarder som direkt visar på lösningar och metoder). 
 
 
 
 

 



 
 
Standardiseringen  
 
Generella synpunkter 
om Möjligheternas 
byggregler som 
tillämpas i förslaget 
till föreskrift för 
bullerskydd. 
 
 

 I Möjligheternas byggregler föreslås att Standardiseringen i Sverige, SIS, får en viktig roll i att ta 
fram standarder. Vi delar denna uppfattning men standardiseringen behöver utvecklas och få en 
bredare representation från branschen, akademin och myndigheterna. SIS är redan Sveriges 
officiella standardiseringsorgan inom detta område, vilket säkerställer att standardiseringsarbetet 
bedrivs transparent och öppet för alla att delta. Genom att ge SIS en särställning förbygger vi att 
parallella branschstandarder och rekommendationer tas fram som riskerar att peka åt olika håll. 
Vi får dessutom en koppling till europeisk och internationell standardisering. 
 
I andra europeiska länder har standarder redan en självklar hög status, t ex DS, NS, DIN. 

Se nedan hur överskådligt och lätt det är att hitta rätt standarder på Dansk Standard. När det gäller 
ventilationsstandarder så finns en bred representation från branschen tex. VVS konsulter, installatörer, 
tillverkare, branschorganisationer för installatörer och tillverkare. Dessutom ingår akademin, 
fastighetsrepresentant och myndigheterna som standardiseringsdeltagare. Detta är något som vi önskar 
ska ske på SIS, men då måste SIS få en särställning gällande framtagande av standarder. 

https://www.ds.dk/da  

 
Ventilation i bygninger (S-313) 

https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/byggeri-og-anlaeg/ventilation-i-bygninger  

Forstå standarderne i BR18 

https://www.ds.dk/da/fagomraader/byggeri-og-anlaeg/br18/ventilation  

 

 

https://www.ds.dk/da
https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/byggeri-og-anlaeg/ventilation-i-bygninger
https://www.ds.dk/da/fagomraader/byggeri-og-anlaeg/br18/ventilation


 
 

Preciseringsnivåer 
(A, B, C) 
 
Generella synpunkter 
om Möjligheternas 
byggregler som 
tillämpas i förslaget 
till föreskrift för 
bullerskydd 

 För uppställning av funktionskrav har Boverket identifierat de tre preciseringsnivåerna A, B och C, 
där A utgör kvalitativt beskrivna funktionskrav och C utgör detaljerade kvantitativa krav, t ex ett 
visst siffervärde som ska uppnås eller inte får överskridas. Vi anser att det är en vettig 
kompromiss att reglerna kan utformas med olika detaljeringsgrader beroende på samhällets 
behov. Många av BBR:s andra kapitel innehåller detaljerade allmänna råd som är så pass 
väsentliga att de bör lyftas till föreskrift på preciseringsnivå C. 

 

När det gäller innovation av produkter/metoder så kan man tro att endast preciseringsnivåerna A 
leder till nya innovationer. Det kan faktiskt vara precis tvärtom, att preciseringsnivåerna A kan 
vara kontraproduktiv när det gäller att ta fram nya produkter/metoder. När man vet vad som 
gäller (C, hög preciseringsnivå) så vågar man satsa pengar och tid på att utveckla. Vem vågar satsa 
på något som man inte vet skulle kunna vara okej att få användas.  

Ta tex. tekniktävlingar som ska ta fram nya produkter/metoder som finansieras av bl.a. 
Energimyndigheten. Dessa tekniktävlingar har precisa kravnivåer som ska uppfyllas. Då vet 
företagen vad som gäller och vågar satsa pengar och tid på att utveckla nya produkter/metoder 
som branschen efterfrågar. 

 

 

 

 

 



 
Generellt 
 
Förslag till Boverkets 
föreskrifter om skydd 
mot buller i 
byggnader och förslag 
till ändring i Boverkets 
byggregler 
 

 Boverket har, som första steg i att tillämpa modellen enligt Rapport 2020:31, remitterat förslag 
kring regler för skydd mot buller. 
  
Vi kan konstatera att Boverket i vissa delar följer Rapport 2020:31 men i andra delar inte tillämpar 
sina egna förslag.  
 
Sett ur ett helhetsperspektiv är Boverkets förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i 
byggnader med sin indelning i tre enskilda kapitel tydligt och överskådligt 
 
 

 

1 kap. 
Övergripande 
bestämmelser 
 
Förslag till Boverkets 
föreskrifter om skydd 
mot buller i 
byggnader och förslag 
till ändring i Boverkets 
byggregler 
 

X Vi anser att det är bra att denna och förmodligen övriga föreskrifter inleds med övergripande 
bestämmelser. 
 
Vedertagna metoder 
Hur ska man garantera att tex. organisationer tar fram vedertagna metoder som är transparent 
och öppet för alla som är berörda. Var kommer branschen hitta dessa vedertagna metoder?  
 
 
Mindre avvikelse 
Boverket behöver här förtydliga hur denna ansvarsfördelning ska gå till i praktiken – särskilt i de 
fall då byggnadsnämndens bedömning avviker från byggherrens. Om detta inte görs befarar vi att 
Boverkets föreskrifter kommer leda till en ökad otydlighet om vad som gäller och kan leda till 
kostsamma konflikter under byggprojektens genomförande. För byggprojekt är förutsägbarhet en 
nyckelfaktor.  
 

 



 
Dokumentation 
Om det kommer att ställas krav på dokumentation liknade bullerdokumentationen för övriga 
sakområden finns det en risk att det leder till en byråkratisk börda för branschen som fördyrar 
byggandet. 
 

Nybyggnad och 
ändring av 
byggnad 
 
Förslag till Boverkets 
föreskrifter om skydd 
mot buller i 
byggnader och förslag 
till ändring i Boverkets 
byggregler 

  
Vi anser att det är bra med förslagets tydliga uppdelning av regler för krav vid uppförande av nya 
byggnader och krav vid ändring av byggnader. 
 
  
 

 

Den föreslagna 
författningens 2 
kap. 
Förslag till Boverkets 
föreskrifter om skydd 
mot buller i 
byggnader och förslag 
till ändring i Boverkets 
byggregler 
 

X (sida 26) Ljud från installationer och motordrivna anordningar 
När det gäller ljud från installationer och motordrivna anordningar har krav införts på lågfrekvent 
ljud i utrymmen för daglig samvaro. Tidigare gällde det endast utrymmen för sömn och vila. Inga 
kravvärden anges dock i utrymmen för matlagning. I en öppen planlösning blir det därmed kravet 
i utrymmen för daglig samvaro som blir styrande. Kan detta förslag leda till färre öppna 
planlösningar? 
 
 

 

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan 


