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Remiss; förslag till ändring av Boverkets 
byggregler, BBR (BFS 2013:xx)  

                                                 Avs: FunkiS styrelse  

 

Boverket önskar synpunkter på rubricerat förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd till 
Boverkets byggregler, BBR, med tillhörande konsekvensutredning. Bifogat finns även med en 
smärre justering i Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders 
brandskydd, BBRAD. 
  

Boverket önskar synpunkter på förslagen och på konsekvensutredning senast måndagen den 15 
oktober. FunkiS styrelse sammanställer de förslag till ändringar som du som FunkiS-medlem 
sänder till oss på mejladressen funkis@funkis.se och vi vill ha in era synpunkter senast måndagen 
den 8 oktober 2012. Lämna synpunkterna avsnitt för avsnitt.  
  

Rätt så många av de 168 sidorna har ändrats och alla ändringar är markerade med ett streck till 
vänster om den ändrade texten. Lite över 70 sidor berörs men många ändringar är av ringa natur. 
 

I stort sett handlar ändringarna om att BBR ska anpassas till EUs byggproduktionsförordning 
(CPR) som gäller från 1 juli 2013. Samtidigt passar Boverket på att ändra utformningskrav och 
tekniska egenskapskrav (avsnitt 3:111 och 3:211), ljudkrav i publika lokaler (avsnitt 3:145), 
fuktskydd av ytterväggar (avsnitt 6:53), tappvatten och bly (avsnitt 6:62 med 3 års övergång) samt 
bullerskydd (avsnitt 7). Man gör en hel del hänvisningar som kan beröra vårt arbete med OVK, 
bland annat om utformning av driftsutrymmen och skorstenshöjder där externa skrifter anges som 
likare. Under kapitel 6:2 Luft finns redigeringar i texterna om luftkvalitet och där kan man tänka 
sig att detta blir dödsstöten för F-ventilation i bostäder och användandet av roterande 
värmeväxlare i ventilationssystem med frånluft från kök eller liknande. 
 

Ändringen i BBRAD gäller analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd.  
  

Bilagor: 

• BFS 2013:xx – förslag till ändring av Boverkets byggregler, 168 sidor 

• BFS 2012:xx – förslag till ändring av BBRAD, 2 sidor 

• Konsekvensutredning, 140 sidor 
  

Materialet finns även på Boverket webbplats www.boverket.se och i FunkiS Forum via hemsidan 
www.funkis.se. Ett tips är att först läsa konsekvensutredningen.  
 

Medlemsregistret                       Avs. FunkiS Kansli 

 

Vi vill ånyo påminna er alla om att ni själva ska gå in på http://medlem.funkis.se och där ändra er 
postadress och mejladress om ni byter arbetsgivare eller bara byter mejladress. Ni ska även lägga 
in certifieringarna och ni kan hämta glömda lösenord på samma webbsida. Ni når även dessa 
funktioner via medlemssidan www.funkis.se.  
 

Ha en fortsatt skön sommar !!                     Avs. FunkiS styrelse 

 


