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Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation och 
organiserar ca 3 500 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  
 
Sveriges Byggindustrier har tagit del av rapporten ”En mer förutsägbar byggprocess” och vill 
framföra följande mer allmänna synpunkter:  
 
Förutom rollen som entreprenör som bygger bostäder åt andra byggherrar arbetar många av 
medlemsföretagen med utveckling av egna bostadsprojekt och flera har egenutvecklade 
konceptlösningar som används över hela landet. De frågeställningar som förs fram i Boverkets 
rapport är angelägna och högst relevanta för våra medlemmar. Den problembild som 
uppmärksammats av regeringen och lett till Boverkets uppdrag är korrekt. Byggprocessen 
hämmas av att byggnadsverk eller detaljlösningar inte bedöms på likartat sätt över hela landet, 
även om lösningarna i allt väsentligt är likadant utformade.  
 
Vi delar vidare Boverkets syn att problemet är kommunernas olika bedömningar och tolkningar av 
byggreglerna och att frågan främst gäller tillgänglighet, bostadsutformning och brandskydd. Detta 
medför såväl osäkerhet och oförutsägbarhet som onödigt höga hanteringskostnader. Det kan 
också medföra att man, för att undvika försening i projekt, utför lösningar som man är säker på 
att få godkända av byggnadsnämnden, även om andra, billigare lösningar skulle uppfylla de 
övergripande funktionskraven minst lika bra.  
 
Vi tillstyrker Boverkets förslag om certifierade sakkunniga och att dessa får mandat att utfärda 
sakkunnigintyg som ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked. Förslaget kan 
både öka förutsägbarheten och rättssäkerheten (och därigenom effektivisera processen) och ge 
byggnadsnämnderna möjlighet att nyttja sina resurser effektivare. Det borde kunna leda till 
kortare handläggningstider.  
 
Ett tidigt engagemang av certifierade sakkunniga i byggherrarnas processer kan bli ett effektivt 
sätt att få viktiga frågor hanterade redan i tidig projekteringsstyrning, så att bästa lösning tas fram 
i projekteringen och sedan verifieras i samband med sakkunnigintyget inför startbesked. 
Resultatet blir mer ändamålsenlig projektering med få omprojekteringar och därmed snabbare 
process.  
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Många projekt är idag i huvudsak bostäder, men med inslag av lokaler, exempelvis kontor, butiker 
eller restauranger i bottenplanet. För dessa projekt, som av stadsbyggnadspolitiska skäl kan antas 
öka i antal, kan avgränsningen att certifierade sakkunniga enbart ska hantera bostäder vara 
hämmande. Man bör utforma regelverket så att även denna typ av enklare lokaler kan hanteras 
på samma sätt, i synnerhet i kombinerade projekt. För mer komplicerade lokaler som sjukhus, 
idrottsarenor m m (som Boverket särskilt nämner) kan nuvarande processer kvarstå.  
 
För byggnader som inte utgörs av bostäder kan man enligt Boverkets förslag inte få tekniska 
egenskapskrav godtagna genom sakkunnigintyg. Man måste för dessa byggnadstyper hitta former 
som gör att byggnadsnämnden i tillräckligt tidigt skede anger sina krav för godkännande. I 
anslutning till startbesked är projekteringen redan relativt låst och vissa inköp redan gjorda.  Ett 
ändringskrav från byggnadsnämnden i så sent skede kan därför innebära betydande 
merkostnader och förseningar av projektet. För projekt som inte är bostäder bör därför Boverkets 
förslag kompletteras med att byggnadsnämndens upplysningsskyldighet till byggherren redan vid 
bygglov ska omfatta ett tydligt klargörande av vilka krav som byggnadsnämnden kommer att 
ställa på projektet, avseende lämplighet för sitt ändamål, tillgänglighet och användbarhet. 
 
Vi är tveksamma till alternativet certifierat byggprojekteringsföretag, både för att det innebär en 
helt ny företeelse som inte är tillräckligt utredd, och att genomförandetiden fram till möjligt 
ikraftträdande är betydligt längre än för alternativet certifierade sakkunniga. Vi befarar också att 
alternativet certifierat byggprojekteringsföretag kan ge kostnader i både byggherre- och 
konsultled som inte står i proportion till förväntad nytta. Vi avstyrker därför detta förslag.  
 
Vi delar Boverkets bedömning att de tre alternativa lösningarna (ackrediterade kontrollorgan, 
nationellt typgodkännande och ömsesidigt erkännande mellan kommunerna) bör förkastas. 
Möjligen kan nya former för typgodkännande vara en fråga för framtida utredning, men en sådan 
utredning bör inte stå i vägen för ett snabbt införande av det föreslagna systemet med 
certifierade sakkunniga.  
 
Särskilda synpunkter 
 
Vi emotser en skyndsam process för genomförande av förlaget om certifierade sakkunniga och vill 
i sammanhanget framföra följande detaljsynpunkter:  
 
-Det är angeläget att man framhåller (som Boverket gjort) att det inte behöver vara i fabrik 
serietillverkade hus som avses, utan att begreppet ”serie” kan användas brett, för både 
”seriebyggda hus” och för ”lösningar av seriekaraktär”. Möjligheten att använda en certifierad 
sakkunnig ska kunna användas i många sammanhang. Möjligheterna att tillvarata och 
vidareutveckla av byggherrar framtagna lösningar av olika slag bör stimuleras.  
 
-För den byggherre som inte vill utnyttja möjligheten att använda certifierad sakkunnig kvarstår 
möjligheten att få projektet prövat enligt tidigare process.  
 
-Det är en fördel om idag certifierade sakkunniga inom tillgänglighet kan utöka sin certifiering 
med tilläggscertifiering avseende bostadsutformning, men man behöver, för att säkerställa 
flexibilitet och tillgång till certifierade personer över landet, ha utrymme för tre kategorier 
certifierade här – enbart tillgänglighet, enbart bostadsutformning och kombinerat 
tillgänglighet/bostadsutformning.  
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-Det är angeläget att framhålla att byggnadsnämnden har bevisbördan vid ett eventuellt 
ingripande med tillsyn i efterhand, i sådant fall där byggnadsnämnden anser att krav som 
omfattas av sakkunnigintyget inte är uppfyllda.  
 
Slutord 
 
Alla möjligheter att öka utvecklings- och innovationstakten, till förmån för ett effektivare 
byggande som möter kundernas och samhällets behov, bör tillvaratas. Boverkets förslag är ett 
viktigt steg i rätt riktning, med förutsägbara beslutprocesser ökar företagens incitament att 
utveckla bättre lösningar.  
 
 
Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Björn Wellhagen, näringspolitisk chef vid 
Sveriges Byggindustrier, bjorn.wellhagen@sverigesbyggindustrier.se  tfn: 0708 99 58 65 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
 
 
 
 
Catharina Elmsäter-Svärd 
Verkställande direktör 
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