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Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker huvudsakligen innehållet i 

rapportens förslag. Undantag bör dock göras för byggnader med verksamheter av 

tillfällig karaktär och parkeringsplatser för tillfälliga behov.  

SKL saknar en beskrivning av byggherrens ansvar för kontroller i rapporten. 

SKL saknar också en analys av de ackumulerade effekter som uppkommer när allt fler 

frågor föreslås läggas på byggnadsnämndernas ansvar. En sådan analys bör göras med 

utgångspunkt från vilka uppgifter som är mest väsentliga ur en samhällsekonomisk 

aspekt. 

SKL anser att Boverket snarast behöver ta fram nationella anvisningar för 

brandskyddskrav för att underlätta utbyggnaden av laddplatser. 

 

Förbundets ställningstagande 

SKL anser att förslagen är huvudsakligen är väl avvägda. Undantag bör dock göras för 

byggnader och parkeringsplatser vars användning är av tillfällig karaktär. Det kan 

handla om besöksparkeringar för föreningsliv, kulturevenemang, idrott och vid andra 

typer av samlingslokaler. 

SKL håller med om det behöver göras styrmedelsanalyser innan eventuell ytterligare 

ny lagstiftning inom området föreslås. 

Under rubriken tillsyn och kontroll saknas en beskrivning av byggherrens ansvar. 

Enligt plan- och bygglagen är det byggherren och dennes kontrollansvariga som ska 

säkerställa att kontroller utförs i enlighet med upprättad kontrollplan under 

byggnation. Det är således byggherren, inte byggnadsnämnden, som har 

kontrollansvaret vilket naturligtvis ska framgå. 

I kapitlet gällande konsekvensanalys beskrivs effekterna för kommunen enbart genom 

byggnadsnämndens uppgifter. Kommunen kan även påverkas i sin roll som byggherre 

eller fastighetsägare. 

SKL håller med om att effekterna gällande införandet av ett nytt tekniskt 

egenskapskrav troligen innebär en begränsad tidsåtgång i arbetsprocessen under 
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byggnation, men att tillsynen kan bli både tids- och resurskrävande. Konsekvenserna 

bör dock även belysas ur ett helhetsperspektiv när allt fler parametrar i olika 

utredningar föreslås vägas in i byggnadsnämndernas arbete och därigenom även ge ett 

allt större tillsynsansvar – en ackumulerad effekt. Det handlar om byggnadsnämndens 

möjlighet att genomföra det tillsynsarbete som är mest väsentligt sett ur ett långsiktigt 

samhällsekonomiskt perspektiv. Ökad tillsyn innebär att kommunerna behöver lägga 

personalresurser som inte kan finansieras. 

För att underlätta utbyggnaden av laddplatser anser SKL att Boverket snarast behöver 

ta fram nationella anvisningar för brandskyddskrav, i enlighet med vad rapporten 

föreslår i kapitel 5.6.1. Anvisningarna bör tas fram tillsammans med berörda statliga 

myndigheter och kommuner. I nuläget saknas tydlig vägledning till kommunerna 

vilket försvårar deras arbete.  
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