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REMISSYTTRANDE
Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd
om ändring av byggnad
SABOs synpunkter
SABO instämmer i Boverkets ambition att förtydliga gällande regelverk
för att få en bättre och enhetligare rättstillämpning samt att underlätta
för enskilda, företagare och myndigheter.
Det remitterade förslaget har emellertid flera uppenbara brister. SABO
kan därför inte tillstyrka förslaget i dess nuvarande utformning. Vår
uppfattning är
- att det saknas en ekonomisk konsekvensanalys,
- att underhållsåtgärder måste definieras och undantas,
- att föreskrifterna behöver bli tydligare samt
- att balansen mellan olika samhällskrav måste klargöras.
Ärendet bör efter innevarande remissomgång beredas ytterligare av
Boverket, bl.a. för att åtgärda dessa brister, och sedan bli föremål för
ett förnyat remissförfarande.
Ekonomisk konsekvensanalys saknas
En brist i förslaget är att det saknas en ekonomisk konsekvensanalys.
Man har avstått från att göra en sådan med motiveringen att råden i
BÄR redan i dag tillämpas som om de vore krav och att kostnaderna
därför inte kommer att öka om det också formellt blir krav.
Vår bedömning är att de flesta aktörer i branschen uppfattat BÄR just
som råd och inte som föreskrifter. Det innebär att man inte alltid följer
BÄR, utan oftast gör en avvägning mellan olika intressen och inte minst
tar hänsyn till vad som är ekonomiskt rimligt och lönsamt.

Om de allmänna råden nu görs om till obligatoriska föreskrifter riskerar
det därför att leda till stora ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare. Förslaget innehåller också en ambitionshöjning – jämfört med dagens allmänna råd – på tillgänglighetsområdet, vilket ytterligare ökar de
ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägare.
Detta kan i sin tur leda till negativa effekter för det svenska fastighetsbeståndet. Så länge en fastighetsägare inte vidtar några åtgärder händer inget. Men så snart vissa renoveringar vidtas aktualiseras ett stort
antal krav på andra åtgärder, ofta till kostnader som inte är möjliga att
täcka med hyreshöjningar. Risken är stor att angelägna renoveringar
inte alls kommer till stånd.
Därför är det nödvändigt att Boverket gör en ordentlig ekonomisk konsekvensanalys av förslaget som underlag för remissinstansernas ställningstaganden.
Underhållsåtgärder måste definieras och undantas
Det är angeläget att en fastighetsägare kan utföra nödvändiga underhållsåtgärder utan att riskera att andra kostsamma krav på exempelvis
energieffektivisering eller tillgänglighetsanpassning blir gällande. Det
finns annars en risk för att nödvändiga underhållsåtgärder inte kommer
till stånd.
Därför är det viktigt att det i regelverket tydligt klargörs vad som menas
med ändring, vilket innebär att följdkrav faller ut, och vad som menas
med underhåll, vilket inte utlöser följdkrav. Föreskrifterna får inte utgöra ett hinder för att säkra fastigheternas goda bestånd.
I gällande BÄR finns flera för tillämpningen viktiga begrepp definierade,
exempelvis vad som avses med underhåll. En sådan begreppsdefinition
saknas i förslaget. Vanliga underhållsåtgärder är t.ex. byte av VAstammar med tillhörande tätskiktsförnyelse och omputsning av fasad.
Dessa och andra exempel på underhållsåtgärder bör tas med som allmänna råd för att förtydliga föreskrifterna.
Föreskrifterna behöver bli tydligare
De föreslagna föreskrifterna saknar i flera fall god precision. De är helt
enkelt inte tillräckligt tydliga. Därmed uppnås inte Boverkets ambition
att förtydliga gällande regelverk. Det föreslagna regelverket medger ett
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alldeles för stort tolkningsutrymme vilket innebär att utfallet kan påverkas av vilken en enskild tjänsteman som handlägger ärendet.
Detta gör det hart när omöjligt att förutsäga hur vissa ändringsföreskrifter kommer att tillämpas. Risken är stor att det görs godtyckliga tolkningar av nämnder eller av enskilda tjänstemän vid beslut på delegation. Enligt SABOs medlemmar runt om i landet finns redan idag vitt
skilda synsätt bland byggnadsnämnderna. Exempelvis prioriteras bevarandekraven olika.
Tolkningsutrymmet behöver minskas genom att föreskrifterna utformas
med större precision och kompletteras med tydliggörande exempel i
allmänna råd.
Balansen mellan olika samhällskrav måste klargöras
De föreskrifter som föreslås gälla vid ändring ska tillgodose ett antal
olika samhällskrav som t.ex. bevarande, ökad tillgänglighet och minskad
energiförbrukning. Ibland går dessa att förena, men många gånger är så
inte fallet. Eftersom det handlar om samhällskrav är det rimligt att samhället talar om hur fastighetsägare ska prioritera när man måste välja.
Det aktuella förslaget har en tyngdpunkt på varsamhetskravet; vissa föreskrifter är formulerade så att detta krav kan framstå som överordnat
andra krav. Exempelvis anges i kapitel 9:92 att man normalt inte bör
byta ut ursprungliga fönster i äldre byggnader, trots att ett sådant krav
många gånger kan vara oförenligt med kravet på att uppnå minskad
energianvändning.
Ska de samhälleliga energieffektiviseringsmålen uppnås måste en fastighetsägare exempelvis få möjlighet att tilläggsisolera fasader utvändigt, byta fönster samt installera värmeåtervinning på byggnader. För
att få detta att gå ihop ekonomiskt kan det vara nödvändigt att t.ex.
bygga på någon extra våning etc. Det föreslagna regelverket riskerar att
omöjliggöra sådana åtgärder. Om betydande byggnadstekniska åtgärder
inte får genomföras med hänsyn till exempelvis bevarandevärdet så kan
inte energieffektiviseringskravet uppfyllas.
Detta innebär att fastighetsägare riskerar att hamna i motsägelsefulla
och olösliga situationer där det inte går att göra rätt utan att samtidigt
göra fel. Därför är det nödvändigt att balansen mellan de olika samhällskraven tydliggörs. Eftersom samhällskraven ställts upp på den politiska beslutsnivån är det också härifrån grunderna för balansen mellan
de olika kraven måste utgå.
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Stockholm den 28 januari 2011

Kurt Eliasson
VD
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