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Betankandet Modernare byggregler - forutsaqbarhet, flexibelt
och forenklat (SOU 2019:68)
Fi2019/04318/BB
Konkurrensverket har 1 uppdrag att verka for en effektiv konkurrens i privat och
offenthg verksarnhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta for det
allmanna och marknadens aktorer.
Sammanfattning
•
Konkurrensverket ar positivt till den reformering av Boverkets byggregler
som utredningen foreslar. Forslagen bedoms oka forutsagbarheten och flexi
biliteten vad galler byggreglerna och gora regelverket overskadligt genom en
mer andarnalsenlig indelning och struktur.

•

Konkurrensverket har inget att invanda mot utredmngens forslag om forand
rmgar i plan- och bygglagen som ger storre frihet gallande bostadsutform
nmg, med endast tva kravnivaer: en for bostader pa hogst 35 kvadratmeter
och en for bostader over 35 kvadratmeter.

•

Konkurrensverket ar posihvt till malsattrungen att efterstrava en mer enhetlig
tillamprung av Boverkets byggregler bland landets kommuner. Konkurrens
verket ar dock inte overtygat om att forslaget att mratta en ny myndighet for
att uppna en sadan tillarnprung ar det mest andamalsenhga, utan anser att
fler alternativ bor overvagas,

•

Konkurrensverket tillstyrker utrednmgens forslag att ombyggnadsbegreppet
tas bort ur plan- och bygglagen.

•

Konkurrensverket har mget att invanda mot att regleringen om arbetsplats
besok och kontrollplanens utformning fortydligas i plan- och bygglagen.
Konkurrensverket har inte heller nagot att invanda mot att Boverket far 1
uppdrag att gora en oversyn av vilka delar av de tekniska egenskapskrav
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som paverkar utformningen som aven bar regleras som utformningskrav och
provas i bygglovet.
•

Konkurrensverket avstyrker forslaget om att regleringen om kontrollansvarig
och certifierad sakkunnig avskaffas, till dess en mer omfattande och djupare
analys har gjorts av dessa funktioners paverkan pa kontroll- och
byggprocessen som helhet.

Principer for reformering av Boverkets byggregler (kapitel 9.2)
Konkurrensverket ar positivt till de principer for reformering av Boverkets bygg
regler (BBR) som utredningen foreslar. Forslagen bedorns aka forutsagbarheten
och flexibiliteten vad galler BBR och gar regelverket overskadligt genom en mer
andarnalsenlig indelning och struktur, Utredningen visar tydligt vikten av att
reformera BBR och minska utrymmet for kommuners olika tolkning av reglerna,
vilket ar ett problem ur ett konkurrensperspektiv. Konkurrensverket har tidigare
betonat att kommunala sarkrav vid byggande, dvs. olika krav pa byggnaders
tekniska egenskaper som avviker fran BBR, och skilda tolkningar av reglerna
leder till att den nationella marknaden fragmenteras och konkurrensen forsarnras.
Genom att reformera BBR, 1 hnje med utredningens forslag, bar olikheterna
minska och darrned konkurrensen och effektivitet aka. Konkurrensverket menar
att det ar viktigt att foresknfterna bhr tydligare men ocksa fortsattningsvis
formuleras som Iunktionskrav samt att anvandrungen av allmanna rad 1 storsta
man minskar da dessa tenderar att bh styrande och i okad utstrackrung refererar
till standarder. Krav pa anvandrung av standarder, som ofta ar kommersiella
produkter, kan fordyra processen for framfor allt mindre byggherrar och sned
vrida konkurrensen till fordel for storre aktorer, som ofta deltar standardisenngs
processen och darrned kan styra utvecklmgen av standarder.
Nya foreskrifter for bostaders larnpllqhet (kapitel 9.3)
Konkurrensverket har inget att invanda mot utredningens forslag om nya fore
skrifter for bostaders Iamplighet bar mforas. Utrednmgens forslag rrunskar kraven
pa hur bostader ska utformas. Sarskilda krav for studentbostader och bostader
storre an 55 kvadratmeter utgar och innebar att en hogre variation av bostader
kan byggas. Utredningen visar att tva kravnivaer, en for bostader pa hogst
35 kvadratmeter och en for bostader over 35 kvadratmeter, inte bara ar rimligt
utan att det kan genomforas utan att gora avkall pa andra centrala krav och behov
som tillganglighet. Porslaget innebar konkret att antalet "kravnivaer" for bostads
utformning minskar Iran fyra till tva, vilket bar forenkla byggprocessen, aka
utbudet av bostader och forbattra konkurrensen mom bostadsbyggande.
lnforande av byggnadskravsnamnd for forhanhandsavgorande om krav pa
byggverk (kapitel 9.4)
Konkurrensverket anser, i hkhet med uh·ednmgen, att otydhga byggregler och
kommtmers olika tolkning av BBR ar problematiskt och att det finns behov att
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hantera fragan. En mer enhetlig tillarnpning av reglema ar efterstravansvart och
atgarder behaver vidtas, men att inratta en ny myndighet pa ornradet kan leda till
nya utmani.ngar, exempelvis gransdragningsproblematik med Boverket i olika
fragor och tiden det tar in.nan en ny myndighet nar sin fulla kapacitet. Konkurrens
verket ar darrned inte overtygat om att inrattande av en ny myndighet ar den
mest larnpliga losningen for att hantera problemet, utan anser att andra alternativ
forst bor overvagas,
Borttagande av begreppet ombyggnad (kapitel 9.6)
Konkurrensverket tillstyrker utredningens forslag att ombyggnadsbegreppet bor
utga ur plan- och bygglagen (PBL). Konkurrensverket delar utredni.ngens bedom
ni.ng att dagens regler ar kostnadsdrivande eftersom utformningskrav och tek
niska egenskapskrav maste genomforas i hela byggnaden aven nar endast en del
av huset byggs om. Konkurrensverkets bedornning ar att utredni.ngens forslag
torde vara positivt for konkurrensen da det forenklar ornbyggnadsatgarder i
aktuellt bestand, vilket utvecklar och oppnar upp marknaden for nya aktorer och
in.nova tioner.
Kontroll av byggandet (kapitel 9.7)
En fortydligad kontrollprocess for samtliga aktorer kan leda till bade battre
konkurrens och okad effektivitet. Konkurrensverket har i.nget att mvanda mot
forslaget om reglering av arbetsplatsbesked och att Boverket far i uppgift att
utforrna foresknfter om kontrollplaners utformnmg. Sadana foresknfter kan
fortydliga kontrollen, sakerstalla kvahteten pa kontrollplaner och oka fokus pa
riskbedomningar. Konkurrensverket har mget att invanda mot ett fortydligande 1
PBL av vad som ska gas 1genom vid arbetsplatsbesok. Konkurrensverket har i.nte
heller nagot att invanda mot forslaget om att Boverket far 1 uppdrag att gora en
oversyn av vilka delar av de tekniska egenskapskrav som paverkar utformnmgen
som aven bor regleras som utformni.ngskrav och provas i bygglovet.
Utredningen visar att det inforda systemet med att stalla krav pa byggherrar att
anlita certifierade sakkunniga och kontrollansvariga i kontrollprocessen mte har
lett till forbattringar som motverkar byggfel i tillracklig utstrackrung och att
systemet har vant kostnadsdrivande, Enligt utrednmgen finns det i.nte heller
nagra tydliga tecken pa att det har forenklat plan- och byggprocessen i den grad
som var tankt nar systemet mfordes. Utrednmgen anser darfor att lagkravet pa att
byggherrar anhtar dessa experter avskaffas. Konkurrensverket anser att utred
ningens slutsats ar nrnhg baserat pa den tmdersokni.ng som har genomforts.
Konkurrensverket anser dock att analysen borde vant dJupare och mer omfat
tande for att kunna avgora vilken paverkan kontrollansvariga och sakkrnmiga har
haft pa utvecklmgen av byggfel och vilken roll de har haft for att stotta komnmner
och mmdre byggherrar Det hade ocksa vant onskvart att utredningen hade
presenterat alternativa losni.ngar till forslaget. Konkurrensverket kan konstatera
att Hera byggherrar och kommuner anser att systemet fungerar relativt val och att
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kontrollansvariga och certifierade sakkunniga har spelat en vardefull roll i kontroll
processen. Risken med att avskaffa kontrollansvariga och certifierade utan
kompletterande atgarder ar bland annat att det kan leda till okad administration
for kommunerna vilket kan leda till att byggprocessen blir mind re effektiv.
Konkurrensverket avstyrker darfor utredningens forslag om att avskaffa kontroll
ansvariga och certifierade sakkunniga och menar att det kravs en mer omfattande
analys och utveckling av nya forslag hur dessa funktioner kan ersattas for att
kontrollprocessen ska kunna bli mer forutsagbar och effektiv.

Detta yttrande har beslutats av generald1rektoren. Foredragande har varit
ekonomradet John Soderstrom.
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