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Uppdrag för att effektivisera 

plangenomförandeprocessen 

Planprocessutredningen har redovisat att många 

kommuner regelmässigt tillämpar offentlig upphandling 

vid utförande av allmänna platser och va-anläggningar, 

trots att varken lagen om offentlig upphandling eller EU-

rätten förutsätter detta. Mot bakgrund av 

Planprocessutredningens slutsatser ska Boverket utreda 

förutsättningarna för byggherren eller fastighetsägaren att 

själv vidta åtgärder som innebär anläggande av gator, 

vägar och andra allmänna platser m.m. utan föregående 

upphandling i de fall anläggningarna efter genomförandet 

ska överlämnas till kommunen. 



Uppdrag för att effektivisera 

plangenomförandeprocessen 

Om Boverkets utredning visar att plan- och bygglagen 

inte är ändamålsenligt utformad ska myndigheten föreslå 

lämpliga författningsändringar eller redovisa sådana 

andra åtgärder som bör vidtas för att plangenomförandet 

ska kunna ske på ett rationellt sätt. Uppdraget ske 

genomföras efter samråd med Lantmäteriet och 

Upphandlingsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas 

senast den 31 oktober 2017. 



Utvärdering av tillämpningen av lagen 

om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag 

Boverket ska utvärdera tillämpningen av lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag samt de förändringar i 12 kap. 

jordabalken respektive hyresförhandlingslagen som trädde i kraft 

den 1 januari 2011. Utgångspunkten för utvärderingen är de 

kommunala allmännyttiga bostadsbolagens roll i vilken de ska 

agera affärsmässigt och samtidigt vara allmännyttiga. Boverket 

ska uppmärksamma eventuella problem till följd av brister i 

lagstiftningen eller i tillämpningen av lagen och vid behov lämna 

förslag på åtgärder. I de fall Boverket föreslår ändringar i lagar 

eller förordningar ska författningsförslag lämnas. Uppdraget ska 

redovisas senast den 30 november 2017. 



Hyresvärdars krav på blivande 

hyresgäster 

De krav som fastighetsägare och hyresvärdar ställer på 

blivande hyresgäster om exempelvis schablonmässiga 

hyreskrav, tidigare skuldfrihet eller att försörjningsstöd inte 

godkänns som inkomst leder i många fall till att hushåll, 

som trots ekonomisk möjlighet att klara hyran ändå får 

svårt att etablera sig på hyresbostadsmarknaden. 

Boverket ska genomföra en kartläggning av de krav och 

villkor som fastighetsägare ställer på blivande hyresgäster, 

exempelvis inkomstkrav, inför tecknandet av ett 

hyreskontrakt. 



Hyresvärdars krav på blivande 

hyresgäster 

I redovisningen ska fastighetsägarnas krav och villkor 

framgå, hur stor del av hyresbeståndet kraven och villkoren 

omfattar, om kraven och villkoren skiljer sig åt mellan olika 

kommungrupper samt en analys av eventuella skillnader i 

påverkan på kvinnor och män. Boverket ska, utifrån 

kartläggningen, vid behov lämna förslag på åtgärder som 

underlättar inträdet på bostadsmarknaden och samtidigt 

tillvaratar fastighetsägarnas intressen (dock inte 

författningsförslag). Uppdraget ska redovisas senast 

den 30 november 2017. 



Tillsynsvägledning avseende 

översvämningsrisker 

Enligt plan- och byggförordningen ska Boverket ge 

tillsynvägledning till länsstyrelsen. Boverket ska utveckla sin 

tillsynsvägledning avseende risken för översvämning. Syftet 

med uppdraget är att tillsynsvägledningen ska skapa 

förutsättningarna för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar 

och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar. 

Tillsynsvägledningen bör klargöra vilket underlag som behövs 

för länsstyrelsernas prövning och hur bebyggelse bör vara 

utformad för att anses lämplig i förhållande till risken för 

översvämning vid sjöar och vattendrag, bl.a. i fråga om vilken 

återkomsttid som olika slag av bebyggelse bör tåla. 

Tillsynsvägledningen bör även klargöra hur bebyggelse i 

anslutning till havet bör utformas för att vara långsiktigt hållbar 

i förhållande till globalt stigande havsnivåer.  



Tillsynsvägledning avseende 

översvämningsrisker 

Tillsynsvägledningen bör utformas med hänsyn till 

sådana intressen som är viktiga från allmän synpunkt, 

bl.a. behovet av långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur 

och en god hushållning med mark- och vattenområden. 

Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap samt Statens meteorologiska och 

hydrologiska institut ska bistå Boverket i arbetet med att 

ta fram tillsynsvägledningen. Uppdraget ska redovisas 

senast den 28 februari 2018. 

 



Hållbart byggande med minskad 

klimatpåverkan 

Boverket ska utreda förutsättningarna och, om lämpligt, 

lämna förslag på åtgärder för att inom ramen för 

byggprocessen enligt plan- och bygglagen styra mot ett 

mer hållbart byggande med nyttjande av hållbara material 

i syfte att åstadkomma minskad klimatpåverkan. 

Uppdraget ska redovisas i samband med 

årsredovisningen för 2017. 



Tillsynsvägledning avseende 

lekplatser 

Boverket har med anledning av återrapporteringskrav 1 i 

regleringsbrevet för budgetåret 2015 redovisat 

erfarenheterna från kommunernas tillsyn av 

lekplatser. Enligt redovisningen är det tydligt att 

kommunerna är i behov av vägledning som innehåller 

tydliga krav på vad som ingår i tillsynen. Boverket ska 

mot bakgrund av återrapporteringen utveckla 

tillsynsvägledningen avseende lekplatser i syfte att 

underlätta och främja byggnadsnämndernas tillsyn av 

lekplatser. Uppdraget ska genomföras efter samråd med 

Konsumentverket. Uppdraget ska redovisas senast 

den 31 oktober 2017. 



Mina meddelanden 

Anslutningen till Mina meddelanden är i dag för låg för att 

tjänsten ska vara effektiv. För att realisera förväntad 

besparingspotential och öka användarnyttan ska 

Boverket under 2017 ansluta till tjänsten Mina 

meddelanden med alla meddelandeflöden som 

adresseras till personer eller organisationer som kan 

skickas digitalt. Boverket ska även analysera vilka andra 

typer av meddelanden som kan skickas via Mina 

meddelanden utöver de som skickas per post i dag, 

exempelvis påminnelser eller bekräftelser – i syfte att öka 

servicegraden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 

januari 2018. 



Uppdrag att kartlägga byggskador 

inom byggsektorn 

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga 

byggskador (inklusive systematiska byggfel och 

betydande kvalitetsbrister) vid nybyggnation eller 

renovering av byggnadsverk. 

Syftet med uppdraget är att ge en bild av förekomsten av 

byggskador. Man vill också få en uppfattning om de 

fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenserna 

byggskador orsakar. 

Boverket ska enligt uppdraget kartlägga förekomsten av 

byggskador vid ny- och ombyggnation av byggnadsverk, 

analysera eventuella mönster i förekomsten av 

byggskador samt bedöma de samhällsekonomiska 

konsekvenserna. 



Uppdrag att kartlägga byggskador 

inom byggsektorn 

Det saknas idag sammantagen nationell statistik om 

byggskador vilket gör det svårt att få en klar bild av 

omfattningen inom byggandet. Data är dessutom utspritt 

på flera olika myndigheter och organisationer. Det 

bedöms även finnas ett stort mörkertal i antalet 

byggskador. 

Kommittén om modernare byggregler ska bland annat 

utreda byggregelverkets ändamålsenlighet och effektivitet 

samt föreslå ändringar i regelverket om det finns 

anledning till detta. En kartläggning och analys av 

förekommande byggskador ger ett betydelsefullt underlag 

till utredningens arbete. Boverket ska redovisa uppdraget 

senast den 31 december 2018. 

 



Uppdrag att bygga upp och förvalta en 

webbplats för utländska byggherrar 

och byggföretag 

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att bygga upp och 

förvalta en webbplats med information för utländska 

byggherrar och byggföretag. Avsikten är att tillgängliggöra 

information om vilka regler och andra förutsättningar som 

gäller för den som vill bedriva verksamhet i Sverige för att 

uppföra eller bygga bostäder. 

 



Uppdrag att bygga upp och förvalta en 

webbplats för utländska byggherrar 

och byggföretag 

Boverket ska ta fram en webbplats där byggherrar och 

byggföretag lätt kan hitta information om byggregler, 

information om planprocessen, arbetsmiljöregler, avtalsvillkor 

med mera på arbetsmarknaden. Syftet är att underlätta för 

utländska företag att etablera sig och verka i Sverige för att 

bygga bostäder. I och med att konkurrensen inom 

bostadsbyggnadssektorn är begränsad så händer det att 

kommuner och kommunala bostadsföretag inte får in några 

anbud. Genom att göra information tillgänglig på en webbplats 

med länkar och branschspecifik information kan det förbättra 

konkurrensförhållandena och därmed bidra till att skapa ett 

utbud av bostäder som flera kan efterfråga. 



Uppdrag att bygga upp och förvalta en 

webbplats för utländska byggherrar 

och byggföretag 

Webbplatsen ska vara på engelska, och en utredning ska 

göras avseende om webbplatsen ska finnas tillgänglig på 

andra språk utöver engelska. 

Uppdraget ska genomföras i överensstämmelse med 

kommissionens förslag avseende förordning om att 

inrätta en gemensam digital ingång, Digital Portal. 



Uppdrag att bygga upp och förvalta en 

webbplats för utländska byggherrar 

och byggföretag 

Boverket ska samverka med berörda statliga 

myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, 

Arbetsmiljöverket, Kommerskollegium, Lantmäteriet, 

Tillväxtverket, Trafikverket och länsstyrelserna. Andra 

samverkansaktörer kan vara Sveriges Kommuner och 

Landsting, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 

Fastighetsägarna Sverige och arbetsmarknadens parter. 

 

 



Uppdrag att komplettera förslag om 

dokumentationssystem för 

byggprodukter vid nybyggnation 

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera 

myndighetens tidigare förslag om dokumentationssystem 

för byggprodukter, en så kallad loggbok, vid nybyggnation 

av byggnadsverk. 

Uppdraget har remissbehandlats och därefter 

kompletterats med en analys av förslagets 

kostnadskonsekvenser, under maj 2017. 

Boverket ska i uppdraget, med beaktande av 

remisskommentarer, bland annat utreda utformningen av 

tillsyn över den föreslagna loggboken, förtydliga den 

föreslagna loggbokens innehåll, överväga i vilken lag de 

föreslagna bestämmelserna bör införas och se över 

lämplig tidpunkt för regleringen att träda ikraft. 



Uppdrag att komplettera förslag om 

dokumentationssystem för 

byggprodukter vid nybyggnation 

Boverket ska föreslå de ändringar i lagar, förordningar 

och myndighetsföreskrifter som behövs med anledning 

av uppdraget. Myndigheten ska dessutom beskriva hur 

konsekvenserna blir om förslagen genomförs. 

Uppdraget ska samrådas med Transportstyrelsen, 

Trafikverket, och i dialog med andra berörda myndigheter 

och branschaktörer. 

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 

2018. 

 



Uppdrag om plan- och bygglagen som 

ett effektivt verktyg för minskad 

klimatpåverkan 
Regeringen har nyligen fattat beslut om ett klimatpolitiskt 

ramverk vilket  innebär att det finns skäl att se över hur 

nuvarande bestämmelser i plan- och bygglagen fungerar 

i praktiken. 

Boverket ska på en övergripande nivå utvärdera vilket 

genomslag som kravet på klimathänsyn i planeringen har 

fått. Det gäller den klimatpåverkan som hör ihop med 

kommunernas planering av hur bebyggelse och 

infrastruktur lokaliseras och utformas. Eventuellt kan 

redovisningen behöva utvecklas i samband med att en 

översiktsplan tas fram. Ytterligare krav kan även bli 

aktuella kopplat till detaljplanering. 

 



Uppdrag om plan- och bygglagen som 

ett effektivt verktyg för minskad 

klimatpåverkan 
I uppdraget ingår att ta hänsyn till behovet av en plan- 

och bygglag som möjliggör ett snabbt och omfattande 

bostadsbyggande. Uppdraget omfattar inte förslag 

avseende krav på enskilda byggnaders utformning eller 

tekniska egenskaper. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2017. 

 



Uppdrag att utarbeta vägledande 

strategier för kulturmiljöfrågor 

Boverket har fått i uppdrag tillsammans med Fortifikationsverket, Havs- 
och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens 
fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska 
undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket att ta fram vägledande 
strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. 

Strategierna ska visa på flera olika faktorer som: 

• vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten som 
berörs, 

• hur arbetet med kulturmiljöfrågor inom respektive myndighet ska 
utformas och utvecklas, 

• hur lämpliga avvägningar kan göras mot andra politikområden som 
myndigheten verkar inom, 

• det samspel och den samverkan med andra aktörer som krävs för ett 
effektivt kulturmiljöarbete och 

• hur kulturmiljöfrågor kan tydliggöras och uppmärksammas inom 
befintliga fora för att nå en bättre måluppfyllelse för respektive sektor. 



Uppdrag att utarbeta vägledande 

strategier för kulturmiljöfrågor 

Regeringen anser att det är viktigt att kulturmiljön 

tillvaratas som resurs och att det arbete som förknippas 

med detta ger möjlighet till att stärka hållbar utveckling ur 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Riksantikvarieämbetet ska stödja och följa 

myndigheternas arbete med att ta fram och genomföra 

strategierna, samt erbjuda metodstöd. 

Riksantikvarieämbetet ska också ansvara för en 

gemensam dialog och ge plats för erfarenhetsutbyte 

mellan myndigheterna inom strategiarbetet. 

Boverket ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 

2019. 



Uppdrag att ta fram en samling lärande 

exempel på hur cykling har beaktats i 

samhällsplaneringen 

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande 

exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har 

lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett 

framgångsrikt sätt. 

Regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande. Cykling 

har fått en allt större betydelse i samhällsplaneringen, men 

kan ges ännu högre prioritet. Kopplat till olika typer av 

övergripande mål som det transportpolitiska målet, 

funktionsmålet om tillgänglighet och hänsynsmålet för 

säkerhet, miljö och hälsa samt miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö har ett ökat cyklande betydelse för att bidra 

till måluppfyllelse. 



Uppdrag att ta fram en samling lärande 

exempel på hur cykling har beaktats i 

samhällsplaneringen 

Samtidigt behöver cykling som val av transportmedel 

vara säkert. Därför behöver mer kunskap om och goda 

exempel från kommuner och andra aktörer spridas om 

hur ökad och säker cykling kan lyftas in i 

samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018. 

 



Uppdrag att följa upp uppdragen att 

utreda om det bör installeras 

mätsystem för värme, kyla och 

tappvarmvatten på lägenhetsnivå 

Boverket har fått i uppdrag att följa upp och utreda om det finns skäl 

att införa krav på installation av mätsystem för värme, kyla och 

tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige.  

Uppföljningen och utredningen ska bygga vidare på de utredningar 

och slutsatser som Boverket efter uppdrag från regeringen, 

redovisade i rapporterna Individuell mätning och debitering vid ny- 

och ombyggnad och Individuell mätning och debitering i befintlig 

bebyggelse. 

Om Boverket anser att krav på installation av mätsystem bör införas 

ska myndigheten även ta fram förslag på de författningsändringar som 

behövs för genomförande. 

 



Uppdrag att genomföra 

kompetensinsatser kring plan- och 

bygglagen (2010:900) 

Boverket har fått i uppdrag att genomföra kompetensinsatser 

för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- 

och bygglagen. Kompetensinsatserna ska pågå 2017-2020 

och är en förlängning av ett tidigare regeringsuppdrag om 

kompetensinsatser för PBL, gällande perioden 2014-2016. 

Uppdraget består av PBL-utbildning för bland annat anställda 

i kommuner och på länsstyrelser. Ett nätverk för PBL-

experter ska vidareutvecklas och vägledningar om hur PBL-

systemet bör tillämpas ska kompletteras och fördjupas. 



Uppdrag att genomföra upphandling 

för att upprätta och driva 

informationscentrum för hållbart 

byggande 

Boverket har fått i uppdrag att genomföra en upphandling 

för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart 

byggande. 

Det informationscentrum som ska upprättas och drivas 

har två ändamål. Det första är att främja en ökad 

energieffektivisering vid renovering. Det andra ändamålet 

är att främja energieffektivt byggande med användning av 

hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv. 



Uppdrag att genomföra upphandling 

för att upprätta och driva 

informationscentrum för hållbart 

byggande 

Genom att inrätta centrum för hållbart byggande kan information 

om renovering och energieffektivisering finnas mer lättillgängligt, 

sammanhållet och kvalitetssäkrat för fastighetsägare och andra 

som är berörda av renoveringsprocessen. Tanken är också att 

förbättra kunskapsläget kring byggnaders klimatpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv.  

Som medlem i EU åligger det Sverige att ha en strategi för 

renovering och energieffektivisering, enligt 

energieffektiviseringsdirektivet. Att inrätta ett informationscentrum 

kan utgöra en del av den svenska nationella strategin. 

Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen.  


