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Remissvar ”Betänkandet Modernare Byggregler – SOU 2019:68”
Dnr Fi /2019/ 04318 /BB
Byggmaterialindustrierna (BMI ) är en paraplyorganisation som företräder samtliga
byggmaterialområdens gemensamma fokusfrågor och förutom vårt yttrande hänvisar vi också till
våra medlemmars remissvar för mer materialspecifika synpunkter.
SLUTBETÄNKANDET ett digert faktainnehåll
Vi har tillsammans med våra medlemsorganisationer och företagsrepresentanter har varit delaktiga i
en lång rad möten som utredningen arrangerat. Dels vid hearingar och större presentationer dels i
mindre samtalsforum om specifika frågor där vi analyserat aktuella arbetssätt eller utvecklingsbehov
i bygg- och fastighetsbranschen och föreslagit utveckling inom digitaliseringsområdet. Vi ser att
slutbetänkandets digra information innehåller mycket av de resonemang och den kunskap som
framkommit vid dessa tillfällen som kan vara användbar framöver.
FÖRNYELSE AV BYGG- OCH KONSTRUKTIONSREGLER med uppdrag till Boverket redan igångsatt
Boverket har redan fått uppdraget av regeringen att se över myndighetens bygg- och
konstruktionsregler och det gör ett remissvar på betänkandet överspelat. BMI anser att det förslaget
i betänkandets kapitel 9 var centralt, det vill säga en reformering av Boverkets byggregler enligt 9.2
Vi arbetar aktivt inom hela byggmaterialbranschen med den framtida utvecklingen och i Boverkets
utredning och det finns information i betänkandet att använda sig vidare av.
TYDLIGA FÖRUTSÄGBARA REGLER med utrymme för innovationer och fler lösningar
BMI är positiva till åtgärder som förtydligar regelverket för byggandet, som ökar möjligheterna för
utveckling, för innovationerna inom byggmaterialindustrin samt möjliggör ett effektivt utförande
utan kommunala särkrav och med digitala förutsättningar. BMI välkomnar betänkandets slutsats att
innovationer är viktiga för ett effektivare byggande; att främja innovationer och tydliggöra vad som
är funktionskrav, samhällets krav, reglerna som vi anser att man sedan med hjälp av
verifieringsmetoder kan uppfylla på fler sätt än ett ”allmänt råd”. Någon organisation som verifierar
lösningar och förhandsavgörande, som föreslagen Byggkravsnämnd 9.4, behöver utredas vidare.
DIGITALISERINGEN av största vikt för ett modernt regelverk
Från första början var utredningens syfte tydligt uttalat vad gällde ett förenklat regelverk och det
handlade dels om strukturen med tydlighet vad gäller regel/uppfyllnad men också hur reglerna skulle
just ”moderniseras”. Det verkade som en självklarhet att det med dagens och framtidens mått borde
innebära förslag om digitalisering, ramverk och paketering. BMI saknar initierat resonemang och
förslag om digitalisering i betänkandet så väl om funktionskraven som om hur BBR och EKS skulle
kunna tillgängliggöras i digitala i format för planering, projektering och byggande. VI ser fram emot
att tillsammans utveckla detta inom Boverkets uppdrag .
Stockholm 2020-05-14
Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna
För frågor om innehåll i denna remiss - kontakta anneli@byggmaterialindustrierna.se
Byggmaterialindustrierna är en paraplyorganisation för företag och branschorganisationer som tillverkar och arbetar med
byggmaterial inom alla byggmaterialområden. Vi organiserar tillsammans 1000 företag, omsätter i Sverige cirka 180
miljarder sek och sysselsätter 53 000 personer. (medlemmar bil 1)
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Byggmaterialindustriernas medlemmar

Tillverkande företag
Betongindustri AB
Celsa Steel Service AB
Cementa AB (HCNE)
Combimix AB
EldochVatten AB
EtexGroup Sweden
Icopal AB
Kingspan Insulation AB
Knauf Danogips GmbH
Moelven Wood AB
Monier Roofing AB
Nordic Waterproofing AB
Ruukki Sverige AB
Sand och Grus AB Jehander
Saint-Gobain Sweden, Weber
Saint-Gobain Sweden, Gyproc
Medlemsorganisationer som Byggmaterialindustrierna företräder i gemensamma frågor:
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GBR, Golvbranschen
Nordic Galvanizers
IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Scandianvian Copper Development Association, SCDA
Stålbyggnadsinstitutet
Swedisol
Svensk Betong
Svensk Byggplåt
Svensk Ventilation
Svenska Kyl och värmepumpföreningen
Svenskt Trä (Skogsindustrierna)
Sveriges Bergmaterialindustrier
Sveff- Sveriges Färg och Limföretagare
TMF, Trä- och möbelföretagen
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