
Aktuellt från Boverket
Bygga mycket och bygga bra

Göran Persson



Om Boverket

Myndigheten för samhällsplanering, byggande 
och boende

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor 
om byggd miljö, hushållning med mark- och 
vattenområden, fysisk planering, byggande 
och förvaltning av bebyggelse, boende och 
bostadsfinansiering.

Vi finns i Karlskrona, Stockholm och från 2018 
även i Malmö

Vi kommer under 2018 att anställa 

ca 45 nya medarbetare



Bygga mycket och bygga bra

Hur ser det ut egentligen? 
• Bostadsbyggande och bostadsmarknad

Politik för ökat bostadsbyggande

Snabbare och enklare
• Uppdrag till Boverket

Digitalisering

Kompetensutveckling PBL



Bostadsbyggande och 

bostadsmarknad november 2017

• Bostadsbyggandet har fortsatt öka 
snabbt

• Lokala marknader i olika faser

• Ökad osäkerhet men stark ekonomi 
och snabb befolkningsökning

• Stort behov av billigare bostäder än 
de som byggs nu



Indikatorer för bostadsbyggandet



Toppnotering 2017?





Fortsatt byggbehov



Stora skillnader mellan marknader



Stora skillnader mellan medelstora städer



Starkt ökat utbud



Politik för fler bostäder



22 steg mot fler bostäder



Snabbare och enklare?
Några uppdrag och utredningar

ÖP-utredningen (del 1)

Ny sammanhållen bebyggelse kan prövas direkt i 
bygglov och förhandsbesked

Bygglovbefriade åtgärder

Altaner, solcellspaneler, solfångare och 
komplementbyggnader, senare även byte av färg, 
fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial.

Förenklad kontroll av serietillverkade hus

Certifierad sakkunnig eller certifierat 
byggprojekteringsföretag ersätter kommunens 
prövning

Kommittén för förenklade byggregler

Omfattande översyn av hela Boverkets byggregler



Digitaliserad samhällsbyggandsprocess



Digitalisering
Regeringsuppdrag till Boverket

Digitala detaljplaner 2017
• Detaljplaner skall finnas i ett enhetligt digitalt format, 

även äldre detaljplaner bör digitaliseras

• Standard för överföring av planeringsinformation

• Även statliga myndigheters planeringsunderlag och 
andra planer bör finnas i digital standardiserad form

• Författningsreglering föreslås!

Digital plan- och byggprocess
• Regeringen uppdrar åt Boverket att under åren 2018-

2020 utveckla och säkerställa en effektiv och enhetlig 
tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö



PBL kompetens

Regeringsuppdrag för kompetensutveckling 
PBL

• Enhetlig och effektiv tillämpning av plan-
och bygglagen, PBL, i hela landet

https://www.boverket.se/sv/samhallsplaneri
ng/uppdrag/pbl-kompetens/

PBL Kompetensdagar

14-15 december 

Münchenbryggeriet Stockholm

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/pbl-kompetensdagar-2017/


Tack!


