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Till statsrådet Bo Lundgren

Genom beslut den juni bemyndigade regeringen11 1992 statsrådet Bo
Lundgren tillkalla särskild utredare utredamed uppdragatt atten
Boverkets framtida arbetsuppgifter och resursbehov. Med stöd dettaav

K.Ã.bemyndigande tillkallades den juni landshövdingen18 Bengt
Johansson särskild utredare.som

Till sekreterare utredningeni förordnades den organisations-augusti1
direktören Erik Lindgren och till biträdande sekreterare dagsamma
departementssekreteraren Michael Rosendahl.

sakkunnigaSom har fr.o.m. den deltagitaugusti Marja1 Lemne, Jan
Michaela SchulmanOscarsson, och Keith Wijkander fr.o.m. densamt

september1 Bengt Westman.
har fr. denSom augusti deltagit Bertil1 Albertsson, Hansexperter o. m.

Lindskog, OlofPer Lingwall och Rolf Westerlund.
Härmed överlämnas betänkandet Boverket uppgifter och verksamhet.

Utredningsuppdraget slutfört.år

Stockholm den november27 1992

K.Ã. JohanssonBengt

Erik Lindgren

Michael Rosendahl
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Sammanfattning

iPå alla de områdenstort Boverketsett arbetar sker förändringarnu av
regelsystem Det är mycket svårt tidsmässigt dessaatt närm.m. ange
förändringar får genomslag i verksamheten. Vissa regler rörandenya
framför allt bostadsbyggandets finansiering fr.o.m. 1993 har beslutats av
riksdagen. Pâ andra områden med bäring på Boverkets arbetsuppgifter
föreligger utredningsförslag statsmakterna ännu inte tagit ställningsom
till. På ytterligare andra områden intresse pågår eller har aviseratsav
fortsatt utredningsarbete.

Föreliggande har därför formenmåstrapport lägesbeskriv-ges av en
ning och analys utvecklingslinjer för verket.av

Den korta tid utredningen haft arbeta, i praktiken drygtatt måna-tre
der, har gjort det nödvändigt koncentrera arbetetatt till vissa viktigare
frågor rör Boverkets framtida arbetsuppgifter ochsom Iresurser. nuvar-
ande läge är det viktigare urskilja huvudtendenseratt och kunna anlägga

långsiktigt perspektivett än försöka klara alla delproblematt ochut att
exakt bestämma resursavvågningen i det kortare perspektivet.

Om statsmakterna sig tvingade kraftigt minskaatt vidser resurserna
Boverket statsfinansiella skälrent gäller det i fallså måsteav att gå ut
över de står till förfogande för utrednings- ochresurser utvecklings-som
arbete. Till sist blir det här frågan vilken ambitionsnivåom man anger
för verksamheten. Den avvägningen får igöras budgetarbetet.

Det bör uppmärksammas möjligheternaatt till stånd besparingaratt
i myndighets verksamhet alltid är starkt begränsade på korten sikt. Bl.a.
de avtalade trygghetsreglema på det statliga området gör avseddaatt
besparingar uppkommer med betydande fördröjning.

En sak framstår helt klar. Tyngdpunktema i verksamheten kom-som
under åren framöver skifta starkt från tid tillattmer kommerDetannan.

därför krävas hög gradatt flexibilitet vid myndigheten underen av
kommande år. Det talar för Boverket bör ha flerårsbudget.att en

Utredningen har gått igenom vilka Boverket förfogar över påresurser
de skilda verksamhetsornrådena. Dessa har sedan ställt demotresurser
arbetsuppgifter verket bedöms ha på de skilda områdena under åren
framöver.
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medhushållningmiljö ochbyggdplanering,områdetPå naturre-
regerings-och direktaverksamhetlöpandebedömningengörs attsurser
Resten ärverksamheten.ungefär halvaföruppdrag tillsammans svarar

hurAvgörande föruppsiktsverksamhet.inberâknatutvecklingsarbete,
ambitionsnivåvilkenärbör förfoga öververksamhetenstora resurser

området.förstatsmakterna anger
utredningsuppdragende mångautredningenområde tolkardettaPå

Utvecklingenambitionsnivån ökar.regeringen detfrån attsomm.m.
därverksamhet,internationellökadi riktningvidarepekar mot en

utsträckning.i inte ringai anspråkbehöversakkunskapBoverkets tas
Verksamheten börBoverket.frånStadsmiljörádet skiljasbör ut

tilleller knytasfriståendestiftelse ellerformbedrivas i annat organav
arkitekturomrâdet.och utbildning påforskning

tillämpningeninklusiveför byggfrágor,centraltBoverket har avansvar
utredningsdirektiv uttalatbl.a.Regeringen har ibyggnadslagstiftningen.

byggområdet. Omdetaljregler påantaletkraftigt begränsasin avsikt att
arbetsuppgifter ocksåminskadedet leda tillfullföljs börambitionerdessa

vid Boverket.
i detmedverkandet gälleruppgifter närBoverketsvidgasSamtidigt

ochbyggnaderkvalitetskrav pârörandesamarbetetinternationella
med EES-omfattande i ochmycketblirbyggprodukter. arbete attDetta

viktig roll.Boverket spelar häri kraft.avtalet träder en
typgodkänn-uppgifter i frågaBoverketsföreslårUtredningen att om

uppgifter.specifikamedgodkärmandeorgansärskilttillande förs över ett
iväsentligt bör,bildas. alltItill dettamedverkabörStaten att organ

självfmansierandeverksamhetenhittills,huvudsak genomvarasom
avgifter.

ochbostadsmarknadför frågormyndighetcentralBoverket år om
temporärhar här begärtBoverketbostadsfärsörjning.stöd tillstatligt en

personalresursema.förstärkning av
informa-ochkunskapsförmedlingenviktenpekar påUtredningen attav

förändringsfas påintensiviväl såtionsspridningen fungerar en
berördaalla påförsvårtvi inne Det ärden ärboendeområdet nusom

kunnatill och rättbåde kännabostadsbyggnadsområdetochbostads- att
börSamtidigtsker.reglerochförändringardebedöma system somav

efterbidragsunderlagvid beräkningschablonerinförandetbl.a. avav
resursanspråk.minskadeleda tillhand

område kanuppgifter dettaBoverkets påbedömerUtredningen att
nödvändigtVerket får såoförändradeklaras med ansesomresurser.
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under den besvärliga omstållningsfasen omprioritera från andraresurser
områden. På sikt bör väsentlig neddragning på dettaen av resurserna
område kunna ske. Tidpunkten beror på beslutnär och kantas genom-
föras vad gäller framför allt bostadsanpassningsbidrag och bostadsbi-
drag.

Utredningen föreslår den tjänsteexpon Boverket bedriveratt stegvisnu
ekonomisk självständighet och bolagiseras.ges
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1 Inledning

1.1 Uppdraget

Vid sammanträde 1992-06-11 regeringen direktiv till översyngav en av
Boverkets arbetsuppgifter och resursbehov. 1992-06-18 kallades lands-

K.Å.hövdingen Bengt Johansson särskild utredare ledaatt översyn-som
Sekreterare, sakkunniga och tillsattes fr.o.m.en. experter 1992-08-01.

Utredarens arbete skulle slutfört före utgången november månad.vara av
Den korta tid utredningen haft arbeta, i praktikenatt drygt tre

månader, har gjort det nödvändigt koncentrera arbetetatt till vissa
viktigare frågor rör Boverkets framtida arbetsuppgifter ochsom resurser.
Detaljspörsmâl har måst lämnas åt sidan.

Det behöver inte till nackdel. I nuvarande läge är det viktigarevara att
urskilja huvudtendenser och kunna anlägga långsiktigtett perspektiv än

försöka klara allaatt delproblem och.ut exakt bestämmaatt resursawäg-
ningen i det kortare perspektivet.

självaI verket år det omöjlig uppgift. På i alla desenare storten sett
skerområden Boverket arbetar omfattande förändringar regelsys-nu av

Det är myckettem svårt tidsmässigtatt när dessam.m. förändringarange
får genomslag i verksamheten. Riksdagen har fattat vissa beslut rörande
framför allt bostadsbyggandets finansiering fr.o.m. 1993. På andra
områden med bäring på Boverkets arbetsuppgifter föreligger utrednings-
förslag statsmakterna ännu inte har tagit ställning till.som På ytterligare
andra områden intresse har aviserats fortsatt utredningsarbete.av

En viktig uppgift för utredningen har därför varit kartlägga dessaatt
förändringar och analysera innebörden dem för Boverkets vidkomm-av
ande. översättaAtt förändringarna i är i nuvarande lägeresurstermer inte
möjligt flera områdena.av

Föreliggande har därför i mångt ochrapport mycket måst formenges
lägesbeskrivning och analys utvecklingslinjer förav verket.av

Regeringen har nyligen inrättat interdepartemental delegation ñren
bostadsfrågor Delegationen skall samordna förändringsarbetet im.m.
frågor rör byggande, bostadsñrsöijning och boendekostnader.som
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utredningsrapportdennatillställsdelegationenföreslårUtredningen att
förändringarnahurbedömningarförfortsattadet ansvaret avoch ges

ochverksamhetBoverketspåverkar resurser.boendeområdetochplan-
utredningenspåBoverketanslagsframställningfördjupade somDen

delegationen.ocksåtillställsrevideratharbegäran

Utredningsarbetet1.2

påverkatocksåharförfogandesitthaft tillutredningentidkortaDen
arbetet.förformerna

ochStatskontoret ut-pålagtutredningen utuppdragsärskildaDe
kommunernasbedömtbl.a. synför attredningens experter

böromfattande. Dessa rapporteralltförgöraskunnatinteharBoverket
hurundersökningmotsvarandeNågonvärde. avbetydandeändå avvara

gjorts.inteharBoverketuppfattarmyndigheteränintressenterandra
framförBoverketutnyttjat att samman-gradhögiharUtredningen

fördjupadedenrevideringsärskildmaterial. Enaktuellt avochställningar
infordrats.har199293-199495budgetårenföranslagsframstâllningen
Boverketstidspress.underlevereras stormåstsällaninteharMaterialet

sinhällakunnatutredningenförförutsättning attvaritharmedverkan en
tidsram.

för attfåtthar stortettoch tasakkunniga ansvarexperterSekreterare,
denbedömningamaFöravsnitten.skilda svarardepåmaterialframta

utredarensärskilde ensam.
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2 Bakgrund

2.1 Den sociala bostadspolitiken

De dåliga bostadsförhållandena i Sverige blev under 1930-talet storen
samhällspolitisk fråga. Under andra världskriget begränsades
möjligheterna bygga och regleringaratt infördes på bostadsmarknaden
liksom på många andra områden för hålla priserna. Efteratt krigetnere
växte den sociala bostadspolitiken fram del välfärdspolitiken.som en av
Med utgångspunkt i bostadenpå social rättighet blev måletsynen som en
för den sociala bostadspolitiken komma till rätta medatt de problem som
förorsakades bristen på goda bostäder till skäliga kostnader.av

Den hyresreglering infördes under andra världskriget avsågssom vara
temporär avskaffades först 1978, sedan besittningsskyddet imen
hyreslagen förstärkta Från slutet 1960-talet infördes s.k. bruksvärdes-av
hyror prövas i rättslig ordning med utgångspunkt i jämförelsesom en
med hyran hos allmännyttiga bostadsföretag. På den reglerade kredit-
marknaden hade bostadsbyggandet länge prioriterad ställningen genom

det rådde placeringspliktatt i bostadsobligationer. Staten har vidare haft
starkt styrmedel i det ekonomiskaett stödet till bostadsbyggandet i form
lån och bidrag påverkat dels investeringsviljan, dels utformningenav som
de bostäder fått del subventionema.av som av

Bostadsstyrelsen

Bostadsstyrelsen bildades den juli1 år 1948. Verket enligt sinvar
instruktion central förvaltningsmyndighet för verksamhet i syftestatens

främja bostadsbyggandeatt och bostadsförsörjning. Uppgifterna avsåg
framför allt det statliga stödet till bostadssektom och till allmänna
samlingslokaler Bostadsstyrelsen också chefsmyndighet förm.m. var
lånsbostadsnämnderna år inrättades i varje län ñrsom samma att
handlägga stödärenden.

Bostadsstyrelsens uppgifter i korthet handha den statliga låne-attvar
och bidragsverksamheten för främja bostadsförsörjningen,att under-att
söka och belysa utvecklingen i fråga bostadsbyggandet och bostads-om
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råd-Genombostadsbehovet.framtidadetbedömamarknaden attsamt
långsiktigfrämjaävenBostadsstyrelsenskulleanvisningarochgivning

bostadsförsörjningenförbättringallmänoch avbyggandetplanering enav Ikonsumentupplysning.bl.a.främjainformationochrådsamt genom
utvecklingsarbete samtfrämjaingick även attuppgiftBostadsstyrelsens

boendemiljö. Igodochbostädergodafrämja enförinitiativ attatt ta
boendemiljödelega-ochsamlingslokal-delegationenäveningickverket

allmännatillstödetbeslutfattadeställeverkets omivilkationen
Verketboendemiljön.förbättringtillbidrag avochsamlingslokaler om

budgetåretdisponeradeBostadsstyrelsentjänsteexport.vissävenbedrev
årsarbetskrafter.195drygt198687

byggandeochplaneringFysisk2.2

markanvändningenbl.beslut avförunderlag a.planering omFysisk ger
mellankonflikterlösatillbl.a.syftar attPlaneringsprocessenoch vatten.

medhushålla naturresur-behovettill atthänsynintressen,motstridiga ta
ochvärdefulla natur-bevaralångsiktigtönskemålen atttilloch omser ärbeslutsunderlagetpåkrav attställerPlanläggningenkulturvärden.

samrådocharbetssättöppetbelyst ettoch noggrantallsidigt genom
intressentema.mellan

reglerattidlångunderharbygglagstiftningenochplan-svenskaDen
omfattandeEnplaneringsprocessen.innehållplanernassåvälpå somkrav

bygglagochplan-när1987,avslutades år nylagstiftningen enöversyn av tillmöjligheterdebl.a.PBL togskraft. GenomiträddePBL,10,1987
kommunindel-skapadestill genombeslutdecentralisering somvara,av denförhuvudansvaretdärigenomharKommunernaningsreformen.

initiativpålänsstyrelsen egetviakanoch statenplaneringenfysiska
äventyrardessaendastställningstaganden omkommunalaöverpröva

ibristeruppenbarainnehållerellersäkerhetochhälsariksintressen,
samordning.mellankommunal

1960-taletunderanläggningarindustriellaUtbyggnaden storaav
skyddetochnaturtillgångar avutnyttjandetfrågan avaktualiserade om

medhushållningen naturresurserstyrningenförbättra avFörmiljön. att
riksplaner-fysiskas.k.denförriktlinjervissa1972årriksdagenantog

medhushållninglagbeslutmed omföljdes nyenomingen, uppsom medsamtidigt1987,juliden 1kraftiträddeDennaNRL.naturresurser,
Bestäm-byggnadslagen.tidigaredenupphävdeshärmedsambandIPBL.
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melser hushållningen med mark och skall tillämpas bl.a. vidom vatten
beslut enligt PBL 10-tal andra lagarsamt ett reglerar mark- ochsom
vattenanvändningen. Ett framträdande syfte med lagstiftningen attvar
skapa dialog i frågor hushållningen meden mellannaturresurserom
statsmakterna och kommunerna. Planer enligt PBL har därför givits en
särställning vid tillämpningen NRL.av

Den statliga tillsynen enligt PBL och NRL utövas främst detgenom
samråd på regional nivå är uppgift för länsstyrelserna. Densom en
centrala myndigheten år 1987 Statens planverk, från âr 1988 Plan- och-
bostadsverket för övergripande allmän uppsikt över hur desvarar en-
båda lagarna tillämpas. I uppgiften ingår också samordningsansvar ñrett
de olika statliga sektonnyndighetemas arbete med frågor rörsom
hushållningen med särskilt i frågornaturresurser, riksintresse.av

Också PBLs föregångare byggnadslagen innehöll bestämmelser om
statlig tillsyn över plan- och byggnadsväsendet. Uppgiften utövaatt
tillsyn låg ursprungligen på Byggnadsstyrelsen, också svarade försom
byggande och förvaltning fastigheter.statens Principiella skålav egna
kunde anföras Byggnadsstyrelsenmot att utövade tillsyn över sin egen
förvaltning. Olägenhetema verkets dubbelroll blev större allteftersomav
såväl byggnads- och förvaltningsuppgiftema myndighetsuppgiftemasom
inom planväsendet växte i omfattning. Möjligheterna föraatt samman
myndighetsfunktionema med statlig verksamhet inom den fysiskaannan
planeringen, främst lantmäteriet, diskuterades kunnaansågs tasmen upp
först i samband med större översyn planväsendet. Beslutet bleven av
därför myndighetsuppgiftemaatt skulle ñras över till verk,ett nytt

ÄgarfunktionenStatens planverk. avseende de statliga fastigheterna blev
kvar hos Byggnadsstyrelsen prop. 196761.

Statens planverk

Statens planverk bildades den juli1 år 1967 och blev central myndighet
för frågor plan- och byggnadsväsendet, även för frågorom senare om
hushållningen med Från Byggnadsstyrelsennaturresurser. övertog
Planverket därmed även de uppgifter avseende byggregler, hade sinsom
grund i byggnadslagen. Byggnadsstadgan från 1959 ledde till enhetligaatt
byggregler infördes för hela Sverige. De den flora lokalaersatte av
byggnadsordningar hinder för rationalisering.ettsom Statensvar
planverk fick för dessa byggregler.ansvaret Behovet underlättaattav
industriell produktion byggvaror ledde till verket vid den härav att
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för byggprodukter.tidpunkten också började utfärda typgodkännanden
byggnadsnämnderna blevde kommunalaTypgodkärmande innebar att

skyldiga godta produkterna.att
och förmedla kun-uppgifter samla in, bearbetaPlanverkets attvar

ha allmän uppsikterfarenheter inom verksamhetsområdet ochskaper och
ochbyggnadsväsendet utfärda föreskrifter. När PBLplan- ochöver samt

samordna de statligafick Planverket till uppgiftkom till,NRL att
tillämpningen denmyndigheternas arbete med underlag för nyaav

rörande plan-också för vägledning i frågorlagstiftningen. Verket svarade
följdehushållningen medoch byggnadsväsendet och samtnaturresurser

Verketinitiativ till nödvändiga förändringar.lagtillämpningen och tog
uppgifterna disponerades budgetåretbedrev också tjänsteexport. För

årsarbetskrafter.198687 drygt 161
chefsmyndighetPlanverket fr.0.m. bildandet och fram till år 1971var
i länsstyrelsen.för länsarkitektkontoren. inordnades år 1971Dessa

och avlopps-VA-nämnd, domstol i tvisterStatens är vatten-omsom
administrativt tillanläggningar, knöts i hänseende verket.

2.3 ändra organisationenMotiv för att

byggadn1ini-konstateradebetänkandet Bostadsverket SOU 197626I
förutsättningarna hade ändrats för både Bostads-strationsutredningen att

fåttverksamhet. Bl.a. hade kommunernastyrelsens och Planverkets
för olikatidigare haftväsentligt bättre förutsättningar än de att ta ansvar

samverkan i frågor rörandesamhällsuppgifter. Behovet ökadav en
enligt utred-planering och byggande taladebostadsförsörjning, fysisk

verken och förningen för sammanslagning de båda övergångav enen
regeringen lade förslagetandra mjuka styrmedel.till rådgivning och Men

föreslagnamotiveringen denhyllan 19777893 medpå prop. att
särskiltarbetsuppgifter inte kundeintegrationen verkens ansesav

långtgående.
sammanslagning de bådafråganFörst 8 komår avsenare om en

behandladedagordningen igen. propositionverken Ipå somenupp
framhöllsför 1980-talets delriktlinjer för bostadspolitiken attsenare

förändrats.bostadsadministrationen hade PBLförutsättningarna för
mellan bostads-för naturlig samordningförutsättningaransågs enge

verksnivåövrig samhällsplanering i kommunerna. Påförsörjning och
sidan desamordning åstadkommas mellanborde motsvarande â enaen
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regler har sitt i byggnadslagen och å andra sidansom låne-ursprung
bestämmelserna.

Riksdagen först ställning tilltog principförslagett läggaattom samman
Bostadsstyrelsen och Planverket till myndighet med uppgifter inomen ny
huvudområdena byggnadsteknik, bebyggelseutveckling, bostadsekonomi
och planfrâgor prop. 19868748, BoU rskr. 93. En organisations-
kommitté fick sedan i uppdrag utarbeta detaljeratatt förslag.ett I
direktiven till kommittén framhölls särskilt behovet utvärdering ochattav
erfarenhetsáterföring fungerar väl och impulser till fortsatta utveck-ger
lingsinsatser. Andra uppgifter särskilt betonades i direktivensom var
metodutveckling för den kommunala planeringen, rådgivning och
information.

Organisationskommittén utgick i sitt betänkande Ett plan- ochnytt
bostadsverk SOU 198748 från behovet stärka kunskapsförsörjningatt
och erfarenhetsåterföring. Frågor bygg- och lånebestämmelser bordeom
samordnas organisatoriskt och näringslivet borde enligt kommittén ta ett
större för typgodkännandeverksamheten.ansvar Fastighetsjuridisk
rådgivning borde även i fortsättningen Konsumentverkets uppgift,vara
medan Bostadsstyrelsens för främja konsumentupplysningatt ochansvar
varudeklaration på bostadsområdet borde ingå i det verkets informa-nya
tionsuppgifter.

Propositionen plan- ochett bostadsverknytt behandladesom av
riksdagen hösten 1987 prop. 19878837, BoU5, rskr. 106. Arbets-
uppgifterna för den myndigheten fördelades på huvudområdenanya
bostadsmarknad, fysisk planering och hushållning med naturresurser,
stadsmiljö och byggande. Uppgifterna bl.a. följaattangavs vara
utvecklingen på bostads-, bygg- och kreditmarknadema, utvärdera
effekten det statliga stödet, utveckla planinstrumenten,av ha allmän
uppsikt över hushållningen med följa hurnaturresurser, anspråken på den
byggda miljön utvecklas och utveckla metoder för utformningen av
närmiljön, förmedla erfarenheter, utfärda föreskrifter och bevaka
kostnadsutvecklingen. I uppgiften fortlöpande följaatt effekterna av
stödet till bostadsförsörjningen ingår ge särskild aktatt på hur bostads-
förhållanden förändras och på den fördelningspolitiska utvecklingen i
övrigt. Bland övriga uppgifter framhölls särskilt utvecklasom attvar
metoder för den fysiska planeringen, allmänna råd och förmedla godage
exempel. Departementschefen betonade informations-ochatt rådgivnings-
verksamhet till betydande del bör ingå i det verkets uppgifter.nya

Enligt de allmänna utgångspunkter redovisades i propositionen börsom
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framâtsyftande inrikt-uppsikt enligt och hastatlig tillsyn och PBL NRL
ochfördet samråd länsstyrelsernaning tillsynen svarargenom som-

roll.förändring den centrala myndighetensuppsikten genom aven
lokaliseras tilldet verket bordeOrganisationskommittén ansåg att nya

Stockholm.
verketriksdagsledamötermenade kommitténsreservationI atten aven

omlokalisering underlättautanför Stockholm. ansågsborde förläggas En
inte lokaliserings-propositionen behandladespersonalreducering. Ien

tillborde flyttaskom fram till verketfrågan bostadsutskottet attmen
riksdagens beslut.Karlskrona. blev ocksåDet

verket fickden julibostadsverket inrättades 1988. DetPlan- och 1 nya
typgod-låneförvaltning,årsarbetskrafter exklusive208en resursram om

motsvarandetelefonservice och lokalvård. Förtjänsteexport,kännande,
ochârsarbetskrafter inom Planverketanvändes tidigareverksamheter 271

Bostadsstyrelsen.
januari 19901365.Boverket infördes den 1991 SFSBenämningen 1

19882.4 Riktlinjer efter år

flerastatsmakterna vidEfter det Boverket inrättades 1988 har någraâratt
inriktning.tillfällen gjort uttalanden verksamhetensom

Byggd miljö ochuppgifter inom verksamhetsomrâdenaBoverkets
godi propositionen EnFysisk planering har berörtsnaturresurser samt

uppgifter förpropositionen betonaslivsmiljö l9909190. Iprop. att
miljöfrâgomasnaturvârdsverk stärkai samverkan medfrämst Statens

i den fysiska planeringen.ställning
utbildnings-utarbetandetförutsätts bl.a. samordnaBoverket ettav

vägledning till länsstyrel-råd ochför tillämpningen NRL,av geprogram
för upprättandemiljömål, utveckla metoderarbete med nationellasernas

riktlinjerutveckla råd ochmiljökonsekvensbeskrivningar MKB samtav
fysisk planering.beaktas ihur hälso- och säkerhetsaspekter kanför
miljökonsekvens-har därefter i förordning 1991738Boverket om

samråd med Naturvårdsverketbefogenhet ibeskrivningar attgetts
propositionen vidareföreskrifter för tillämpningen. Imeddela attanges

inom Boverketsupphört liggersedan Havsresursdelegationendet
kust- ochför hur skilda anspråk påansvarsområde utveckla metoderatt

varandra.vattenområdena skall vägas mot
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Kraven ökadepå insatser på miljöområdet har vidare följts upp genom
särskilda uppdrag till verket uttalanden isamt regleringsbrev förgenom
innevarande budgetår. Boverket har bl.a. fått regeringens uppdrag att
göra s.k. förstudie storstadsmiljöfrågoren och samordnaom att
utbildnings- och informationsinsatser i det s.k. eko-kommunprojektet.

Verket skall vidare enligt regleringsbrevet i samverkan med de centrala
statliga verken påskynda arbetet med få effektiv planerings-att ochen
beslutsprocess främjar ändamålsenlig infrastrukturutbyggnad.som en

Förändringar i bostadsfmansieringen har starkt påverkat verksamhetens
imiktning. Redan Statens Bostadsñnansieringsaktiebolag,attgenom
SBAB, år 1985 bildades, lades finansieringen de statliga bostadslånenav
utanför statsbudgeten. SBAB ålades således låna deatt medelupp som
behövdes för utbetalning bostadslån. I övrigt behölls dittillsvarandeav
ordning. Bostadslåneprövningen, dvs. beviljande och utbetalning samt
förvaltning lån, sköttes även fortsättningsvis länsbostadsnåmndemaav av
och Bostadsstyrelsen.

I samband med beslutet bilda Boverket beslutadesatt också SBABatt
skulle för den centrala låneförvaltningensvara bostadslån, bådeav
anslagsñnansierade och bolagsfmansierade lån. Omläggningen genomñr-
des den juli1 1989. Efter denna tidpunkt Boverket enbart ñrsvarar
förvaltningen de statliga bidragen inom bostadsñnansieringen.av En
direkt effekt denna förändring den förutvarandeatt förvaltnings-av var
avdelningen inom verket lades och återstående arbetsuppgifterattner
fördelades på andra avdelningar.

Genom de regler för bostadsfmansiering gäller fr.o.m. den lsom
januari 1992 har den sista kopplingen mellan lån och bidrag upphört. De

och ombyggnadsprojekt fårny- räntebidrag får bidrag obe-som numera
roende den faktiska finansieringen. Samtidigt har denav statligt reglerade
bostadslånegivningen avskaffats och med statligaersatts kreditgarantier
för lån denpå allmänna lånemarknaden i bostadslånetett mot svarande
säkerhetsläge.

Boverket har sedan år 1988 blivit slutinstans i överklagandeärenden
regeringskansliet avlastatatt sig uppgiften.genom

Riksdagen beslutade är 1991 åtgärder för komma tillatt rätta medom
problem i inomhusmiljön, bl.a. krav på obligatorisk funktions-genom
kontroll ventilationssystem, utökad kontroll byggnadsmaterialav av som
kan innebära hälsorisker samråd i alla byggärendensamt vikt för attav
undvika framtida problem i form sjuka hus. Boverket fick tillsam-av

med Byggforskningsrådet i uppgift föramans aktuellatt kunskap tillut
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har ställtBoverketHälsa-kampanjen.Husi byggprocessenparterna
harventilationssystem,funktionskontrollrådallmänna avomsamman

samrådrollrådgivandeoch harkemikalielagentillföreskriftsrätt omen
ändring i PBL.enligt

Boverketshar1991614bostadsråttslagenden ansvarGenom nya
utformningenrådallmännalämnaförutsättsBoverketpreciserats. avom

intygutfärdabehörighetoch beslutarkostnadskalkyler att omom
tillöverklagaskanBeslutenplan.ekonomiskabostadsrättsförenings

79-80.19909192,prop.kammarrätten s
Boverketfickanslagsframställningenfördjupadeför denanvisningarnaI
ocksåVerket harskattereformen. etteffekternaföljai uppdrag att avupp

i bilaga 2.redovisasregeringsuppdrag,andra20-tal som
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3 Verksamhet

3.1 Verksamhetsområden

Boverket är enligt sin instruktion SFS 19901367 central förvaltnings-
myndighet för frågor fysisk planering och hushållning medom natur-

bostadsñrsöijning och bostadsmarknad,resurser, byggande och
stadsmiljö. Verket också för den centrala administrationensvarar av

stöd till bostadsförsörjningen.statens

I uppgifterna ingår att

följa utvecklingen och förmedla kunskaper och erfarenheter- inom sitt
verksamhetsområde vid behov initiativsamt till förändringarta
verka för samordning de statliga myndigheternas- arbeteav med
underlag för tillämpningen PBL och NRLav
medverka i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,-
särskilt i fråga samordning kvalitetskrav på byggnaderom ochav
byggprodukter.

Den indelning verksamheten finns i Boverketsav instruktionsom
överensstämmer med den redovisades i propositionen plan-som ochom
bostadsverket. Boverket indelat fr.o. budgetåret 199293 sin verksam-m.
het i områden. Naturmiljön och den byggdasex miljön har ñrts samman
till verksamhetsområdet Byggd miljö och hushållning med naturresurser.
Övriga verksamhetsområden är Fysisk planering, Byggande, Boende,
Gemensam service och Tjänsteexport.

Boverket har totalt 222 årsarbetskrafter. Fördelningen av person-
mellan verksamhetsområdena dvs.resurser exkl. service ochgemensam

tjänsteexport framgår följande tabellav

Byggande 39 %
Boende 33 %
Byggd miljö 16 %etc.
Fysisk planering %12
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budgetåretunderBoverketinriktning harverksamhetensgällerVad
leder tilluppgifterprioriterat sådana199293 som

miljöhänsynökad-
regelförenklingar-

Europaanpassning.ochEES--

instruktionenenligtBoverket haruppgifterför deInom somramen
särskildadelsregleringsbrevet,riktlinjer idelsverksamhetenstyrs genom

regeringsuppdrag,20-talnovember 1992iBoverket haruppdrag. ett
ellerregeringsbeslutsärskiltuppdragnormaltvarmed genomavses

regeringsuppdragenharErfarenhetsmässigtproposition.anmälan igenom
verkets15 %tagitârunder personresurser.avcasenare

redovisningi sin internaBoverketregeringsuppdrag harFörutom
kategorierandraisin verksamhet tvåindelat

medarbeteremisser,besvärsärenden,verksamhet ärlöpande som-
telefon,ochbrevoch frågoranslagsframställning per

uppsikthuvuddelenräknarBoverkettill vilketutvecklingsarbete, av --
tillsyn.

produktion3.2 Mål,

uppnåmedel förBoverket kanutförs attverksamhetDen somsesavsom
medhushållningenplaneringen,fysiskamål för denstatsmaktemas
målövergripandeFöljandebostadspolitiken.byggandet ochnaturresurser,

Boverketangivits förregleringsbrevethar i det senaste
förstatliga stödendehanteringeffektivförBoverket arbetar aven

säkerteffektivt,förvidare arbetaskallBoverketbostadsfmansiering. ett
stärktvalfrihet ochökadförinombyggandeoch hälsosamt samt ramen

tillerbjudasbostäder kanför braboende verkaför deinflytande att
hushåll-godfrämjarplaneringenfysiskadenpris och förrimligt att en

bebyggelsemiljö.godochmedning naturresurser en
ochföreskrifternormbeslutdelsproduktion ärVerksamhetens

ställningstagandenförunderlagförvaltningsbeslut, delsochrådallmänna
ochnäringslivetmyndigheter, ikommunalastatliga ochhosi regeringen,

statistik,remissyttranden,underlagSådantenskilda. rapporter,av -
råd ochutvärderingar,uppföljningar ochanalyser,kartläggningar,

för inlägg iochkonferenserför utbildning,användsinformation m.m.-
debatten.allmännaden
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Personresursemas fördelning på verksamhetsområdena framgår av
tabell 31, hämtats Boverkets uppdatering den fördjupadesom ur av
anslagsframställningen, FAF årsarbetskrafter

Tabell 31 FAF Vp 9293

Byggd miljö och hushåll-
ning med naturresurser 28sFysisk planering 21
Byggande 64
Boende 56
Gemensam service 56

Summa 239 225

Förändring jämfört
med FAF 14-

lTjänsteexport 12 årsarbetskrañer ingår ej.

3.3 Byggd miljö och hushållning med naturresurser

Verksamhetsområdet Byggd miljö och hushållning med naturresurser
är inriktat denpå befintliga miljöns egenskaper, ñrvaltning, skötsel och
successiva förändring.

Till området hör byggnaders och tätorters gestaltning, landskapets och
havets förändring, kulturella värden och städernas funktion, med system
för trafik och försörjning. Området har starkt samband medannan
miljöfrágoma i bostaden, i närområdet och i vidare regionalt,ett
nationellt och globalt perspektiv.

Verksamhetsområdets grund är främst Boverkets för uppsiktansvar
över tillämpningen naturresurslagen och plan- och bygglagen.av

Inom verksamhetsområdet ska Boverket ingå i samspel medett
centrala, regionala och lokala myndigheter och andra intressenter. Det
innebär bl.a. verket ska stödja kommunernaatt med kunskapsunderlag
och länsstyrelserna med kompetensutveckling, samordna de centrala
statliga myndigheternas krav och och utveckla regelverket medanpassa
hänsyn till EG och internationella överenskommelser.
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i kommuner-hushållningsbestämmelserför NRLsgenomslagfå bättre-
myndighetsbeslut,och iplaneringnas

NRL-verkenscentraladesamlad översyngöra aven-
etableraochunderlag syngemensamen

hantering,riksintressenas
företräda statenkompetenslänsstyrelsernas atthöja-

centraladeochkommunernagentemot
NRL.tolkningenifrågasektormyndighetema avom

verksam-dettainomuppgifterhuvudsakligasinaStadsmiljörådet har
råd,övrigaverketsfrånskillnad tretillRådet har, egenhetsområde.

Stockholm.iliggerkansli,och19881009SFS ettinstruktion som
kronor,miljoner3,5tilluppgårkostnader varavVerksamhetens ca

4,7motsvarandeanställdahar 6Kanslietlöner.hälften ärungefär
formibedrivsutvecklingsarbete,Rådets avårsarbetskrafter. som

Dessaledamöterna.initierasinformation,ochseminarierutfrågningar, av
och pâdebattartiklarenskiltmedverkarochprojektarbeteideltar genom

debatten.allmännadenisättannat
verksamhetsgrenaravdelningamasFördelningen personresurserav

medhushållningoch natur-miljöByggduppgifter inomoch typer av
nedan resursernatabellenframgår199293budgetåret avresurser

iförklarastabelleniförkortningarnaIOár;personmánader,iuttrycks
organisationsavsnittet



SOU 1992 127 Verksamhet 23

Byggd miljö och hushållning med 199293naturresurser
10 personmánader år.per

PN SM SMR BG J VS Totalt
11 Mark och 38vatten 38
12 Kust och hav 10 10
13 Odlingslandskapet 10 10
14 Bebyggelsekultur 10 10
15 Stadens gestalt,

struktur och funkti. 11 35 17 62
16 Staden systemsom -

trafik, försörjning,
miljöbalans 13 39 52

17 Byggnadsvård 9 1 10
18 Fastighetsförvaltning 8 8
10 Ledning, över-

gripande insatser
allmän bevakning 40 18 20 1 2 46

1 Totalt 121 101 46 8 2 2 280

Löpande verksamhet 52 21 17 4 1 2 97
Regeringsuppdrag 19 3 l 50
Utvecklingsarbete 50 49 30 4 133
1 Totalt 109 101 46 8 2 2 280

Verksamhetsgrenar, produkter och målgrupper inom verksamhets-
området Byggd miljö och hushållning med naturresurser redovisas i
bilaga

Under varje Verksamhetsgren listas produkterna i följande grupper -förvaltningsärendenremisseri förvaltningsårenden, regeringsuppdrag R,
kunskapsuppbyggnadinformation kunskapsförmedling.

Inom hela verksamhetsområdet innebär verkets för tillsyn ochansvar
uppsikt såväl uppföljningar PBLNRL-beslut, medverkan i statligaav
utredningar och arbete med SOU- och Ds-remisser insatser försom
besvarande brev och telefonförfrâgningar och regeltolkningar.av Dessa
redovisas därför inte särskilt i tabellen.
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planeringFysisk3.4

olikaochmodellermetoder,utvecklingomfattarVerksamhetsområdet av
innefattarmiljön. Detbefintligadeniförändringarhanteraförmedel att

förstyrinstrumentutvecklaochutvärderaförenkla,förinsatserockså att
Uppgifternabebyggelse.tillkommandeochvattenanvändningochmark-

föruppsiktsansvarochmyndighets-Boverketsfrämst pâbygger
ochmetoderutvecklaskaBoverketNRL.ochPBLtillämpningen av

miljökonsekvensbeskrivningartillämpningenförföreskrifterutfärda av
MKB.

enligt1990-talet ärhuvuduppgifter pâplaneringensfysiska treDen
9192 100budgetpropositionen att

ochmark-med vatten-hushållninggodlångsiktigtsäkerställa en-
resurser,

lokaliseringfömuftiglångsiktigtfrämja aven-
infrastrukturochanläggningar samtbebyggelse,

stadsmiljö,levandeochrikutveckla en
samhällsplaneringen.ikretslopptillhänsyn naturensta-

treårsperioden år attnärmasteunder denverksamhetenMål för

delsbättrePBLtillämpaskakommunerna genom en-
översiktsplaneinstrumentet,användningflexiblare av

effektivtdetaljplaneinstrumentetanvändadels mer
översiktligihöja sin kompetensskalänsstyrelserna-

MKB-tillämpningoch isamhällsplanering

ochverksamhetsgrenar typerpå avFördelningen personresurserav
personmånader199293budgetåretplaneringFysiskinomuppgifter
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Fysisk planering 199293
10 personmånader årper

PN SM SMR J VS Totalt
Översiktlig21
samhällsplanering 14 14

22 PBLNRL-systemet
allmänt 38 6 47-

23 Miljökonsekvens-
beskrivningar 14 14
Översiktsplanering24
i PBL 27 2 29

25-27 Rättsverkande
planer dp, 0b, fp,-
Lov i PBL, Plangenom-
förande 8 18 15 41

28-29 Mark- och miljö-
allmänt,rätt Plane-

ringsprocessplane-
ringsmetoder allmänt 11 ll-

20 Allmäntallmän
bevakning 36 15 l 33

2 Totalt 137 52 210

Löpande verksamhet 55 31 1 105
Regeringsuppdrag 14 14
Utvecklingsarbete 68 21 91
2 Totalt 137 52 1 210

Produkter och målgrupper redovisas i bilaga
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3.5 Byggande

byggnader ochtillkomstenomfattarVerksamhetsområdet av nya
Boverketsgrund isinharbyggnader. Detbefintliganyinvesteringar i

för utform-medbyggfrâgormyndighet förcentraluppgift ansvarsom
ochPlan-byggnadslagstiftningen.tillämpningsföreskrifter tillningen av

samhällskrav påväsentligaförordningtillhörandebygglagen och anger
effektivt,förarbetaövergripande mål är ettbyggande. Boverkets att

byggande.hälsosamtsäkert och
regleringminskadförarbetamål ska Boverketför dettaInom enramen

samtidigtbyggsektornkonkurrens inomökadbyggandet och somav
tillgodo-energihushållningochtillgänglighetsäkerhet, hälsa,kraven på

ses.
följalöpandeförinstruktionenligt sin ävenBoverket har attansvar

byggmarknaden.utvecklingen på
ochstöd tillsamlingslokaldelegationsinBoverket fördelar ny-genom

kultur-icke-statligaochsamlingslokalerombyggnad allmänna avav
lokaler.

ochverksamhetsgrenarpå typerFördelningen avpersonresurserav
personmânader199293Byggande budgetåretinomuppgifter
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Byggande 199293
10 personmânader år.per

SM BG BM Ju VS IG Totalt
31 Statistik över

byggnadsverksam-
hetbyggmarknad 40 40

32 Byggregler -
allmänt, inkl.
motsvarande regler
iPBLPBF 3 64 30 96

33 Ansvar och till-
i byggprocessen 6 7 13syn

34 Byggnadskonstruktion
brandskydd 65 65

35 Byggnadsfysikhålso-
skydd 66 66

36 Installationer
energihushållning i
byggnader 79 79

37 Byggnadsutfomming
gestaltningarki-
tektur 12 3 15

38 Typgodkännande 1 190 191
39 Stöd till samlings-

lokalerkultur-
lokaler 38 3 41

30 Ledning, över-
gripande insatser
allmän bevakning 14 13 2 4 2 9

3 Totalt 69 296 42 45 2 190 640

Löpande verksamhet 49 108 41 25 2 144 369
Regeringsuppdrag 6 84 1 1 92
Utvecklingsarbete 12 104 20 45 181
Totalt 69 296 42 45 2 190 640

Produkter och målgrupper redovisas i bilaga
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3.6 Boende

utvecklingenanalyserafölja ochBoverketskallverksamhetsområdetInom
bostadsstödet.statligadetadministrationenförsamt avsvara

ingåruppgifternaI att

bostadsmarknaden,utvecklingen påanalyseraochredovisa-
förkonsekvensernaekonomiska statendeprognosticeraochberäkna-

stödsystem,alternativaochbefintligaav
boende ochför deeffekterstödensde statligautvärderaochfölja upp-

bostadsmarknaden,
bostadsstöden,individuellaochgenerelladeadministrera-

bostads-ochräntebidragavseende bl.a.besvärsärendenhandlägga-
anpassningsbidrag,

bostadsrättsförening,förekonomisk planintygsgivareförordna av-
betalnings-ochdatasystemBoverketsförsystemägaransvarutöva-

nettoaviseringen,BoSS,bidragssystem,olikarutiner UDS-C,
FENIX,

ochutbildningförFENIXunderhålloch samtdriftför avsvara-
stödsystemet.bostadspolitiskadetavseendeinformation

förangivits199293för budgetåretregleringsbrevetimål harFöljande
verksamhetsomrâdet

förstödenstatligadehanteringeffektivförarbetarBoverket aven
ökadförinomvidare...skallBoverketbostadsñnansiering. ramen

bostäderbraförverkaboendeför deinflytande attstärktvalfrihet och
pris...rimligttillerbjudaskan

bostadsfinan-statligadetförenklingförskall arbetaBoverket aven
bostadsstödet,administrationeffektivoch försieringssystemet aven

planläggning.ochtillståndsprövning
boendeförhâllandenautvecklingenskallverksamhetsplanenEnligt av
tillförlitligt besluts-ochaktuelltkanverketlöpande såföljas att ge

samhället.iaktörerolikatillinformationochunderlag
bostadsverk prop.ochplan-propositionenEnligt nyttettom

hushållensanalyseraochföljasärskiltBoverketskall19878837
ochutrymmesstandardavseende påmedbl.a.boendeförhållanden

äldreförboendetanalyserauppdragiBoverket harboendekostnader. att
särskildaoch andra grupper.
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Fördelningen verksamhetsgrenar ochpersonresurserav typer av
uppgifter inom Boende budgetåret 199293 personmånader

Boende 199293
10 personmânader år.per

PN SM BG BM J A VS Totalt
41 Bostadsmarknads-

statistik 36 36
42 Boendekostnader

bostadsefter-
fråganboende-
mönster 20 20

44 Olika gruppers
boendelboende-
service 29 7 36

45 Bostads för-
söijnings-
planering 6 6

46 Individuellt
bostadsstöd-
uppföljning
utvärdering 8 8

47 Administration
individuelltav

bostadsstöd 57 57
48 Generellt stöd

till bostäder
och bostads-
beskattning -
uppföljning
utvärdering 18 18

49 Administration
generelltav

bostadsstöd
och bostads-
författningar 44 19 200 43 306



1271992SOUVerksamhet30

TotaltVSBM J ABGPN SM
Ledning, över-40
gripande insatser,

7041043 37 2bevakningallmän
557453208 2034636740 Totalt

428453152 186257verksamhetLöpande l
4 407 1824Regeringsuppdrag

90175 3 4916Utvecklingsarbete
5574203 5346 208367Totalt

redovisas i bilagamålgrupperochProdukter

service3.7 Gemensam

verksledning,tillsekretariatsstödverketi ärfunktionerGemensamma
omvärldsbevakning,innefattardirektion,ochstyrelse gemensamsom

hör ävenHitsamarbete.samordningochinformation externtav
internochVerksamhetsuppföljningverksamhetsplanering, annan

internationelltochFoU-frågorinformationsfrågor,isamordning t.ex.
samarbete.

personal-omfattarverksgemensamservice äradministrativaDen som
internbudget,redovisningssystem,kompetensutveckling,ochfrågor

ADB-servicelokaler,kontorsservice, samtbokslut,kontoplaner och
arkiv.ochdiariumpublikationsservice,bibliotek,

verksam-allmänjuridiskadenhör ävenfunktionerTill gemensamma
i verket.heten

verks-inomorganisatorisktservice liggerförAnsvaret gemensam
avdelningen.administrativajuridiska ochsekretariatet,

ochverksamhetsgrenarpå typerFördelningen avpersonresurserav
framgår199293budgetåretserviceinom Gemensamuppgifter av

personmånadertabellen
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Gemensam service och intern utveckling 199293
10 personmánader år.per

VS Totalt
51 Service till styrelsen, GD, direktionen,

omvärldsbevakning och kontakter 26 30
52 Samordning FoU, internationella frågor 9 9
53 Verksamhetsplanering, uppföljning,

utvärdering 9
54 Verksgemensam information 21 21
55 frågorAllmänjuridiska
56,57 Personaladministration Boverket,

lånsbostadsnämndema 80 80
58,59 Ekonomiadministration Boverket,

länsbostadsnåmndema 74 74
60 Kontorsservice 119 119
61 ADB-verksamheten 105 105

Bibliotek,62 arkiv, diarium 68 68
64 Personal- och kompetensutveckling för

Boverkets personal 3 3
50 Ledning, Övergripande insatser,

allmän bevakning 5 9 14
6 Totalt 460 74 534

Löpande verksamhet 412 74 486
Regeringsuppdrag 5 5
Utvecklingsarbete 43 43
6 Totalt 460 74 529

Resurser1 för allmânjuridiska frågor har fördelats på verksamhets-
grenarna.

Produkter och målgrupper redovisas i bilaga
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3.8 Tjänsteexport

organisatorisk enhet,särskildinombedrivstjänsteexportBoverkets en
inomfrämstuppdrag,bedrivsVerksamhetenSwedeplan.benämnd som

Swedeplan årmiljövård.inomplanering ävenfysiskområdet men
normalterhålls,projektochuppdragdesjälvñnansierande somgenom
konsult-utländskaochsvenskamedkonkurrensanbudsförfarande, ivia

ñretag.

Resurser

projektsamordning,föranställdafastharSwedeplan 8 ansvararsom
deltar ävenProjektledamamarknadsföring.ochpersonalfrågor,ekonomi,

anställsprojektenbehov. Förvidfältetkonsultinsatser påmed kortare
länsstyrelserna,Boverket,frånuppdraglångaellerkortapersoner

tilllokaliseradEnheten årfackpressen.annonsering iviaellerkommuner
Stockholm.

mkrKostnader,mkrIntäkter,
9,9uppdragKontrakterade13,5uppdragKontrakterade
0,5uppdragFörväntade0,8Förväntade uppdrag

administrationLöner,14,3intäkterSumma
3,8Sthlmoch kontor,
0,1VinstRisk

14,3kostnaderSummaintäkterSumma

bilagai 3.redovisasoch målgrupperProdukter

informationoch3.9 Utbildning

förmedelkonferenser äroch attkurserslagolikaSkrifter samtav
delserfarenheterutbyteåstadkommaochinformation ettförmedla av

aktörerolikamellandelsmil.,myndigheterandraochBoverketmellan
verksamhetsområdet.inom
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Utbildning, konferenser

Boverket under budgetåret 199192 arrangör vid konferenstill-169var
fallen med sammanlagt 7 650 deltagare. Verksamhetens omfattningca
framgår tabell 3.911av

Tabell 3.911 Boverkets utbildningkonferenser budgetåretexterna 199192
avrundade siffror

GD PN SM SM- BM BG Sza
rådet

Antal konferenser
i Boverkets regi 25 50 65 10 25 2 169-
Antal andra kon-
ferenser med
medv. från Boverket 527 35 95 165 25 14 364
Antal konferenser
totalt 27 60 145 230 15 50 53316

Antal deltagare
vid Boverkets

l 165 500l 2 675 700 760arrangemang 300 7 650
Antal deltagare
vid andra arr.
där Boverket
medverkat 60023 800 1 435 5 750 10 825 140 1 700 25 650
Antal deltagare
totalt reducerat
för dubbelräkning 3 800 2600 7250 13500 1300 2900 2000 33900

1 För stadsmiljörâdet har inte ledamötemas deltagande i utåtriktad verksamhet
räknats in.

Arrangemang haft 50-150 deltagare har bl.a. gälltsom teman som
översiktlig planering, odlingslandskapet i planeringen, miljökonsekvens-
beskrivningar, trafikplanering, havsresurser, EG-harmoniseringen av
byggandet, miljonprogrammets bostäder, boendeservice i glesbygden,
äldreboende, planering arbetsområden, de små tätortemas utveckling,av
bostadsmarknadens utveckling och pågående arbete med ombyggnads-
regler.
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konferenserandra arrangörersmedverkan vidräknar inävenOm man
sätt.-dettapâ000räknat nått 34Boverket lågthar personerca

informationSkriftlig

handböcker,böcker,formeriförekommer mångainformationSkriftlig -
utbildningsmaterial.slagoch olikabroschyrernyhetsbrev,rapporter, av

publikationer.60-talBoverketUnder 1991 ut ettgav
1991information årskriftligutgivning t.o.m.samladeBoverkets av

bilagaredovisas i 4.september 1992
harBoPlanera ByggatidskriftdessutomBoverket ut somenger --
tillfrämstriktaspublikationer. Denverketsspridningenvidasteden av

företag inomochmyndigheter, kommunerstatligaandraochlänsstyrelser
bostadssektom.ochbygg-

medkommerexemplar ochi 000 uttrycks 10Bygga BoPlanera sex
ekonomiskti principprenumererad ärTidskriften ärår. somnummer per
friexemplarförutsättningar. Debygger påsjälvbärande detta ett parmen

informationsskyldighetverkets gentemotfullgöraförbehövs attsom
frånersättningvissmotiverarm.fl.kommunerdepartement,riksdag,

viktigtidningenverketsmedel. Vidare experter som ensergemensamma
kostnads-därförmedverkarochkunskaper utanförmedlakanal för att

debitering.

Målgrupper

konferenser tillförutomsig,information riktarskriftligochUtbildning,
tillframför alltmassmedia,tillochberörda departement

länsbostadsnämnderoch kommunerlänsstyrelser samt-
forskningsorganmyndigheter,statligacentrala-

ochbostadssektomochbygg-inomföretag-
kreditinstitut.-

förmedlastill primäralämnasinformation mottagargrupperDen som
ochlänsbostadsnämnderregionaladel vidaretill stor organgenom

branschorganisationerutbildningsanordnare,kommuner,länsstyrelser,
kommunaltförmaterialetoch bearbetaranvänderkonsultföretag. Deoch

uppdragsgivare.och andrabostadsförvaltarebyggherrar,förtroendevalda,
grundinfonnation,Boverketsockså t.ex.deförmedlarutsträckningI stor

bostadsfmansiering.ochbygglovbroschyrer om
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Boverket vänder sig också till allmänheten med skriftlig information
förutsättningarna för frnansieringsstöd, bygglovsbestämmelserom och

byggregler.
I samband med länsbostadsnämndemaatt fr.o.m. 1994 förs in i

länsstyrelserna kommer ansvarsfördelning och resursbehov hos Boverket
förändras. Avskaffandetatt de kommunala förmedlingsorganen förav

statligt stöd till bostadsbyggandet påverkar förutsättningarna ñr att
förmedla information till branschen och till allmänheten.

Mâlgruppema för konferenser och skriftlig information inom Boverkets
fyra verksamhetsområden sammanfaller i för konferenserstort och
skriftlig information. Undantaget allmänhetenär enbart berörssom av
den skriftliga informationen.

Prissättning

Av 60-talet utgivna publikationer år 1991 20-tal gratis. Detettvar
handlar huvudsakligen sådan basinformation medborgarnaom som
behöver för fâ kunskap lån,att bidrag, bygglov oftastär gratis.om etc.
Den distribueras främst via kommuner och länsbostadsnåmnder och
efterfrågas också i utsträckningstor konsumentvägledare, skolor,av
företag m.fl. kostnadsskälAv tillämpar verket större återhållsamhetnu
för gratisinfonnation tidigare.än Enligt gällande riktlinjer skall gratis-
material omfatta maximalt 8 sidor i A4 eller 12 sidor A5. Kunder som
beställer större kvantiteter gratismaterial betalar självkostnadspriset ñrav
tryckningen.

Rapporter, utbildningsmaterial, kurser och konferenser har hos
Boverket liksom hos andra myndigheter i ökande utsträckning avgifts-
belagts. Medan Planverket och Bostadsstyrelsen hade utgivningstoren

skrifter direkt knutna till föreskrifter harav Boverket relativt liten andel
den karaktären. I stället för dessa säkraav säljare, kunderna måstesom

ha för sitt arbete, spelar andelen skrifter innehåller erfarenheter ochsom
kunskap större roll. Denny publikationertypen kräver aktivav mer

marknadsföring.
Försäljningen sker framför allt Allmänna förlaget och Svenskgenom

Byggtjänst också för marknadsföringen. Densom sammanlagdasvarar
försäljningssumman dessa båda kanaler uppgick 1990 till 930 000genom
kr. och 1991 till 760 kr.000 exkl. intäkter från tidskriften Planera
Bygga Bo.
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medsamarbeteetableratBoverketkostnaderna harbegränsaFör att
kommunförbundetSvenskam.f1.,KOV, SNVSIB,myndigheter BFR,

utbildning.ochinformationsförmedlingförföretagprivataoch

Översikt finansieringoch3.10 resurser-

fördelas påBoverketshurredovisningsamladEn personresurserav
nedantabelli 31finnsorganisationsenheterochverksamhetsgrenar
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förvaltnings-BoverketsöverhuvudsakligenfinansierasVerksamheten
sakanslag.del även övermindreanslag, en

intåkts-äroch tjänsteexporttypgodkännandeavseendeVerksamheten
tabell 32framgårintäkternadeOmfattningenfinansierad. externa avav

nedan

inkomstkällorförväntadeSammanställning över externaTabell 32
199293budgetåret

3182tjänstertidskrifter ochFörsäljning varor,av
450utbildning B 18ochinformationförAnslag
5222myndigheterandrafrånMedel
100ministerrådetNordiska
8103departementenfrånMedel
5401konferenserochkurserfrånInkomster

10 740Totalt
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4 Organisation

Organisationskommittén för plan- och bostadsverkett nytt ville med sitt
organisationsförslag så långt möjligt föra uppgifter avsågsamman som

sakomráde; även utvecklingsarbetesamma hänfördes till sak-resp.
omrâde, liksom utvärdering och rådgivning. Kommittén betonade vidare

dess förslagatt till organisationsindelning hade sin utgångspunkt i
mottagarna verkets produkter.av

Propositionen byggde på organisationskommitténs förslag. Enligt
instruktionen har Boverket avdelningar, nämligen plan-sex och natur-
resursavdelningen PN, bostadsmarknadsavdelningen BM, byggavdel-
ningen BG, stadsmiljöavdelningen SM, juridiska avdelningen J och
administrativa avdelningen A. Inom verket finns vidare verks-ett
sekretariat VS, typgodkärmandeenhet IG och tjänsteexportenheten en
Swedplan. Dessutom finns samlingslokaldelegation, stadsmiljöråden ett
SMR, har instruktion SFSsom 19881009,egen och ytterligare fyra
rådgivande nämligen bostadsmarknadsrådet,organ, rådet för samhälls-
planering, byggrâdet och konstruktionsrâdet.

Boverket beskriver sin organisation i följande bild
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Mzaovenm

Stadsmiljörådet
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Byssrådet

Konstruktionsrådct

Byss-
avdelningen

Administrativa
avdelningen
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Organisationsbilden finns också i bilaga kompletterad med upplys-
ningar arbetsuppgifter och omvärld.om

Juridiska avdelningen fanns varken med i organisationskommitténs eller
i propositionens förslag till avdehringsindelning. Bakgrunden till att
avdelningen inrättades år 1990 dels den juridiska kompetensenattvar
inom dåvarande rättsenheten inom byggavdelningen visat sig vara av
större betydelse för det övergripande arbetet än förutsetts, dels attsom
den ändrade ansvarsfördelningen avseende låneñrvaltningen mellan staten
och SBAB medfört Boverket avlastatsatt all låneförvaltning fåttmen
ytterligare arbetsuppgifter med systemågaransvar för datasystemet. Det
visade sig också det beroendetatt mellanstora sakinnehållet i stödförfatt-
ningarna och datasystemens drift och underhåll gjorde det nödvändigt att
hålla ihop funktionerna. Juridiska avdelningen har ochsystemansvaretnu
sköter information och utbildning avseende bostadsstödet. Förvaltnings-
avdelningen finns inte längre.

Den administrativa servicen inom Boverket skulle enligt organisations-
kommitténs förslag koncentreras till enhet och stabsfunktionerna skulleen

få och försmå undvika oklaravara att ansvarsfördelningar. Verkssekre-
tariatet inrättades stöd till verksledmngensom har ocksåsom fått
uppgifter rör verksamhetens styrning, forskningsfrâgorsom och
omvärldsbevakning. Verkssekretariatet och administrativa avdelningen

för myndighetsanslagen i anslagsframställningen,svarar medan bostads-
marknadsavdelningen samordnar arbetet med sakanslagen.

Den indelning i verksamhetsområden Boverket tillämpar år intesom nu
bunden till verkets organisatoriska indelning. Som framgår bildenav
nedan delas för verksamhetsområdenaansvaret i varierande omfattning
mellan flera organisationsenheter
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5 Utvärderingar m.m.

I detta avsnitt redovisas bedömningar Boverkets verksamhet harav som
inhämtats särskilda undersökningar och dessutomgenom visst utvär-
deringsmaterial tidigare har tagits fram Boverket.som av

Boverkets prestationer kan sågas två slagvara av

beslut norm- och förvaltningsbeslut- samt
information är underlag ñr statsmaktemas, förvaltningsmyndig-- som
heters och enskildas beslut och ställningstaganden.

Bakom de prestationer lämnar verket ligger ofta kedjasom en av
delprestationer, bestående ärendeberedning, utredningsarbete,av med-
verkan i konferenser och andra former informationsinsamling ochav
erfarenhetsutbyte.

Värdet besluten får mätas på olika sätt.av Verkstållighetsñxeskriftema
är del lagstiftningen och bör därfören av värderas bakgrund dessmot av
syften. För bostadssubventionema år syftet bl.a. höja kvalitetenatt på
bostadsproduktionen och hålla kostnaderna; planeringsprocessensnere
uppbyggnad syftar till åstadkomma insyn,att hushållning med naturresur-

medanetc., reglerna för byggandetser får mätas mål för säkerhet,mot
kostnadsutveckling I vissa fall kan jämförelser görasm.m. med vad man
i andra länder får motsvarandeut verksamhet och vad denav kostar. Det
är svårt och tidskrävande urskilja orsakssambandatt mellan åtgärder och
iakttagna effekter. Den utvärderingtypen är inte uppgift för dennaav en
utredning.

Allmänna råd är visserligen normbeslut i den meningen de syftar tillatt
allmän efterrättelse saknar rättsverkan och kan därför behandlasmen

infomiation.som annan
Information är underlag för beslutsfattande fårsom bedömas mot

bakgrund det bidrag informationen beslutsfattamaavnämama-av som ger
användama I denna utredning har synpunkter inhämtats från kommuner
och länsstyrelser.
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funnitsocksåharinitieratsjälvtBoverketutvärderingarVissa som
tillgängliga.

kontakt-Boverketskartläggningtillvidarehänvisasdirektiven avI en
dettasammanfattningarskallHärmyndigheter.andra avmotytor

redovisas.underlag

kartläggningkontaktytorBoverkets5.1 en-

kartläggning1992vårenStatskontoretgjordeuppdragregeringens enPâ
verksam-inommyndigheterstatligaandrakontaktytorBoverkets motav

medhushållning naturresurser,ochplaneringfysiskhetsområdena
ochbostadsmarknaduppgifter inomBoverketsbyggande.ochstadsmiljö

Kartläggningenuppdraget.inteomfattadesbostadsfinansiering av
ochlänsstyrelsermyndigheter, 2statligacentrala40-talomfattade ett
detI199219.StatskontoretsKommunförbundet rapportSvenska

bedömning.sammanfattandeStatskontoretsredovisasföljande
ochkontaktersamverkan,BoverketsanalyseratharStatskontoret

förutsätt-Boverketsrollperspektiv.myndigheter iandra ettgränser mot
kunskaps-ochsamordnandefullfölja sinamöjligheteroch attningar

med ochsamspeletberor pâsin rollutformauppgifterförmedlande --
angränsandeinommyndighetermängdgränsdragningama stormot en

verksamhetsområden.

sektorskompetensochPlanerings-

har kompetensermyndighetermellanlänkfungerarBoverket somensom
mångaäruppgiftsfördelningenochsakomrâden. Ansvars-olikainom

gällandeoch iinstruktionermyndigheternasiangivenintegånger
dubbel-tillledaskulleomfattningi störrenågondettalagstiftning. Att

kartlägg-påvisaskunnathar intestatsförvaltningeninom genomarbete
ningen.

mellanvägvalvid satsaattBoverket står ettvisarKartläggningen att
bredda kompetensenellerplaneringskompetensen attfördjupningpå aven

ställnings-sådantEttområden.expertmyndighetemasellersektors-till
ochregeringföregåsmening attStatskontoretsenligttagande bör av

fysisksamordningsroll inomBoverketspreciserarriksdag närmare
planering.

fall betonari mångaBoverketBanverketoch attVägverket menar
krav påhögreställerochutsträckningföri alltmiljöfrågoma stor
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miljöhänsyn än Naturvårdsverket. Trafikverken, liksom andra myndig-
heter, dock Boverkets rádgivningsrollatt är viktig. Därigenomanser
minskar belastningen på sektorsmyndigheternas kontaktnät ochegna en
jämn planeringsnivå mellan olika sektorer upprätthålls.

Några de myndigheter har det omfattande samarbetet medav mestsom
Boverket, främst Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har, liksom
Boverket, rekryterat personal med kompetens för den andra myndighetens
ansvarsområde. Enligt Statskontorets mening kan det arbetstekniskt vara

fördel fler myndigheter iatt samverkansprojekt kan väljaen sätta inatt
planeringskompetens eller sektorskompetens beroende på projektets art.
En svaghet är dock flera myndigheter kanatt uppfatta sig självför-som
sörjande kompetenspå i vissa frågor, i stället borde hanteras isom
samverkan eller den andra myndigheten.av

Statskontoret det är viktigtatt och uppgiftsfördel-attanser ansvars-
ningen mellan myndigheterna preciseras närmare. Den idagär oklar för
avnämama. Att myndigheter i projekt fastställer uppgifts-gemensamma
fördelningen sinsemellan med hänsyn till bl tillgänglig kompetens ära
enligt Statskontorets mening inte tillräckligt. Det ska inte heller innebära

någon myndigheternaatt över den andrestar ansvarsområde.av

Utnyttjande kompetensextemav

Många myndigheter har tillgång till kunskaper utgör mycketettsom
betydelsefullt underlag för Boverket inom flertalet de verksamhets-av
områden kartläggningen omfattat. Statskontoret, liksom flera deav
kartlagda myndigheterna, underlag och expertkunskaperatt frånmenar
uppdragsfinansierade myndigheter bör bättre till såväl i dentas vara
fysiska planeringen i byggandet.som

Stadsmiljöfrágor

Statskontoret finner utredning böratt göras för utröna avnämarnasen att
uppfattning och behov Boverkets insatser inom stadsmiljöområdet.om av
Samtidigt bör övervägas vilka uppgifter är myndighetsuppgifter ochsom
vilka skulle kunna Ävenutföras någon organisation.som av annan
konsekvenserna införa full kostnadstäckningatt för stadsmiljöområdetsav
produkter bör prövas.

Enligt Statskontorets mening bör även utredning göras Stads-en om
miljörådets roll, uppgifter och koppling till stadsrniljöavdelningen.
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Byggande

författningarolikamellangränsernaföreslår översynStatskontoret aven
bättrenåförutsättningarnaför prövabyggande attrör att ensom

samordnatupprättaförsök görasVidare bör ettsamordning. attett
medhälsamiljö ochbyggnader,områdetinomåtgärdsprogram en

sektorn.offentligadenaktörer inomför samtligauppgiftsfördelning

Boverketoch5.2 Kommunerna

komplet-StatskontoretföreslogkontaktytorBoverkets attI rapporten en
slutligadeuppfattasBoverkethurskulle görasterande studie avav

uppdrag har Stats-utredningensPåfrämst kommunerna.avnåmarna,
redaSyftetundersökning.sådangenomfört att tadärefterkontoret varen

prestationer.dessoch värderarBoverketpåhur kommunernapå ser
redovisatbilaga 6utredningenpromemoria tilliStatskontoret har en

avnämarstudie i 11och Boverketundersökning Kommunernasin en-
medsamrådgjorts iKommunurvalet har1992-10-26.PMkommuner

intervjuatshuvudsak har tjänstemänKommunförbundet. ISvenska men
följandegjortharpolitiker. Statskontoretantalmindreockså ett

undersökningensammanfattning av

och ilikartadibedömning Boverket är stort settKommunernas av
gickområdedettabyggområdet. Påbortsett frånpositivhuvudsak

Boverketskritiskamycketkommuneroch två motomdömet isär var
agerande.kunskap och

tjänsterprodukter ochviktigast. DelagtolkningsfrágorStöd i som
utnyttjar ärfrämstundersökning idagenligt dennakommunerna av

författnings-Boverketskaraktär;policyförmedlandeochnormerande
omfattning.används ibroschyrerhandböcker ochsamling, stor

ochseminarierBotidskriften Planera Byggauppskattas samtDärutöver
fyller fleradagarDessaoch Byggdagama.exempel Plan-tillkonferenser,

och ocksåutgöridéer ettNyheter ochfunktioner. presenterasmrn
Även Hälsa-kampanjen harochHus-mellan kommunerna.kontaktforum

genomslag.fått stort
förkommavilkanyhetsbrev,BoverketsKritik har riktats mot anses

Även tillfrågadeprognosmaterial de härärstatistik- ochverketsmotsent.
tillrättalagtinte ärmaterialBoverketskritiska. Dekommunerna attanser
statistikenuppläggningenharkommuner. Dessutomenskildaför av
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varierat mellan åren vilket problem vid långsiktig planering ochger
uppföljning.

Många andra aktörer inom Boverkets verksamhetsområde Det finns
många aktörer inom området såväl inom offentlig privat sektor.som
Dessa aktörers tjänster och produkter i huvudsak komplement tillses som
Boverkets. Inom områdena fysisk planering och naturresurshushållning
och byggområdet har kommunerna lyft fram många alternativa informa-
tionskällor även inom övriga områden finns alternativ.men

Kommunförbundet råttslällssamling,ut cirkulär ochger en annan
information inom delvis områden Boverket. Detta materialsamma som

kompletterande till Boverkets beröranses dock intesom Stadsmiljö-men
och Typgodkännandeområdet.

Inom byggområdet använder kommunerna också information från olika
centrala verk. Flera kommuner har påpektat i vissa frågoratt överlappar
och Boverket ochtangerar övriga centrala verk varandra. Detta kan i
sämsta fall leda till kommunerna fåratt motstridiga signaler.

På byggsidan spelar olika yrkesföreningar viktig roll i informations-en
utbytet. Inom de flesta områden är information från privata Företag rikligt

Kommunernarepresenterat. de delatt informationtar ochuppger av
litteratur från forskningsorganisationer forskningsresultatenmen anses

svåra använda i praktiken.attvara
Samverkan med länsstyrelserna och mellan kommunerna. Inom

områdena fysisk planering, stadsmiljö och byggande har alla kommuner
kontakt med lånsstyrelsema. Flest kontakter förekommer i planerings-
sammanhang och dels obligatoriska samråd, dels informationavser och
rådgivning. Kommunerna samverkar också sinsemellan, inomt.ex. en
region och mellan storstäderna.

5.3 Länsstyrelserna och Boverket

5.3.1 Utredningens material

Utredningens ÄlvsborgsHans Lindskog, länsstyrelsenexpert i län, har
intervjuer inhämtat synpunkter från 4 länsstyrelser.genom Intervjuerna

har enbart berört planenhetema eller motsvarande enheter. Boverket har
därutöver omfattandeett samarbete med andra delar lånsförvaltningenav

i naturvårdsfrågor,Lex. kulturhistorisk bebyggelse, juridiska frågor och
med sociala enheten i frågor äldreboende.om
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tillriktatsfrågeställningarfrånhar utgåttIntervjuerna somsamma
inhämtatssynpunkterundersökning. DeStatskontoretsikommunerna som

denlänsarkitektmötetviddiskussionförunderlagredovisatshar ensom
ställtsdärefterhar1992-11-16,promemoria, PMEnnovember 1992.13

följandepromemorian görsbilaga 7. Iredovisas iDensamman.
länsstyrel-mellanrelationernabeträffandebedömningarsammanfattande

Boverketochserna

i alltfungerarlänsstyrelsernaochBoverketmellanSamspelet numera
emellertidbordeBoverkettiden positivt.helautvecklasochväsentligt bra

ocherfarenheterlänsstyrelser-nasdra bättresammanhangskildai nytta av
ochBoverketmarkerakraftfulltutåtangelägetdet att meranses

med kompetensersamlad statliglänsstyrelserna somresurssom en
länklänsstyrelserna motmed utvarandra ochkompletterar som

kommunerna.
gällerSärskiltpåtagligt.Boverket ärberoendeLänsstyrelsernas av

aktörernascentralade skildasamordnarei rollenBoverketdetta avsom
medhushållningengällerdetoch närsamhällsbyggandetinomintentioner

naturresurser.
ojämnkanKvalitetenomfattande.produktutbud ärBoverkets menvara

produktergällerbåde vadambitionhögaVerketshög.ändå varaanses
efterfrågan.vidareföderoch tjänster

andrafrån änstödinformation ochmyckethämtarLänsstyrelserna
nivå.kommunalochregionalcentral,både påBoverket

ärbegränsadesinamarkerarentydigtUnsstyrelserna, resurser,som
ochhandböcker,exempelvisinformation,skriftligförbetalaberedda att

och tjänsterprodukterövrigaBoverketsförbetalasigtänkakan att mera
frånavståtillellerprioriteringarbetydligt hårdare attdå tilltvingasmen

inköp.

roll avseendemiljöarbetetsamladei detLänsstyrelsens5.3.2
med kommunernakontakterna

199101livsmiljö MgodförarbetekommunernasUtredningen enom
utrednings-utarbetaStatskontoretdecember 1991 åt attden 10uppdrog

avseendemiljöarbetetsamladeroll i detlänsstyrelsernasunderlag om
med kommunerna.kontakterna
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Intervjuer har genomförts vid länsstyrelser med miljövârds-sex
direktören och dennes närmaste medarbetare i kommunertvå isamt vart
och dessa län och där främstett med miljö- och hälsoskyddschefen.av

flertalEtt frágeomrâden behandlades bl infomiations- och kunskaps-a
utbyte.

Beträffande infonnations- och kunskapsutbyte konstaterades bl.a.

miljöinformationsflödet frånatt centrala myndigheter till kommuner
är Kommunernastort. ofta på allt varvid problem medprenumererar att

De flestauppstår. kommuner har därför utvecklat strategiersovra för
detta byggt miljöbibliotek,samt upp

samtliga statliga myndigheteratt avgifter förtar ut ochrapporter
utbildning,

Kemikalieinspektionen,att Statens Livsmedelsverk och Boverket är bra
informationsspridningpâ inom kompetensomrâde,resp.

SN V ha blivitatt bättre infomiationsspridningpå och SNuppges Vsatt
allmänna råd har långsam framtagningsprocess,en

nâgra kommuneratt påpekade länsstyrelsen borde haatt rollen som
samordnare information lagändringar. En kommun ansåg dettaav om att

borde på departementsnivâ,tasansvar
i några fall länsstyrelsensatt miljövârdsenhettog aktiv rollen som

samordnare infomiationsspridningen,av
SN V och kommunförbundetatt tagit initiativ för samordna infomia-att

tionsspridningen.

5.4 Av Boverket initierade utvärderingar
5.4. 1 Omvärldsundersökning 1990

Hösten 1990 utförde chefen för finska Bostadsstyrelsen Olavi Syrjänen
för Boverkets räkning intervjuundersökning med 25-tal besluts-etten
fattare inom Boverkets arbetsområden. Syftet följa deatt trevar upp
hearingar år 1987 anordnades i samband med utredningsarbetetsom
kring plan- och bostadsverk.ett nytt

Den allmänna reaktionen hos intervjupersonerna verketsattvar
inriktning blivit den önskats före tillkomsten. Mot bakgrund desom av
svårigheter omorganisation och flyttning inneburit ansåg de flestasom att
verket kommit igång bättre än vad de väntat sig. I undersökningen
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starka ochhotbilderBoverketsidor hosochredovisas samtsvaga
till åtgärder.förslagfinns ingamöjligheter; det

1992rådsledamöterBoverkets5.4.2

Boverketsienkät till ledamöternaviai uppdragfick SIFOVåren 1992 att
värderingbild ledamötemassamladfå framrâd,olika 74 avenpersoner,
framöver.angelägnaprioriteringar devilkaverket och mestanserav

svarade.Drygt 70 procent
väl godkäntBoverketrådsledamöternavisadeUndersökningen att gav

hurfrågorS-gradig skala påochmellan 3 4 påi allmänhet omen
rangordnadestillförlitlighetuppgifter. frågasina Iverket klarade om

sammanfatta erfarenheterBoverkets förmågahögt.Boverket relativt att
exempelrâd ochtill godaomforma dessaochkommunerfrån attt.ex.

uppfattningamabostadsmarknad;områdetsärskilt inombetyg,fick högt
användbarheten i denBedömningenbyggområdet.delade inomär avmer

relativt höggenomgåendeBoverkets ärlämnaskunskap experteravsom
bostadsmarknadsornrådet.högst påhärävenmen

Informationsuppfölj ningar35.4.

regelmässigtinformationsinsatser görsUppföljningar större genomav
skrifter,elleroch till köparekonferensdeltagareenkäter till mottagare av

förändring,Bostadsmarknad ikonferensmaterialfall ex.somi ärmånga
miljoner.Miljö förkonferensernaochbyggdagamaIndikatorer, Plan

verketskonferensernauppföljningarnavisarBoverketEnligt attav
frånantalsamlahinder förnågotlokalisering inte är experterett stortatt

finnsDetgenomarbetaterbjuds, väldethela landet, ett program.om
bostads-skrifter aktörer påefterfråganbetalningsvillig påockså somen

och marknads-planeringunderlag föranvändamarknaden kan som
bedömning.

genomfördes iPlanera Boavseende ByggaläsvärdesundersökningEn
ochpostenkätgenomfördes medUndersökningendecember 1990. som

tidningen.de 7 000omfattande 300telefonintervjuer mottagarna avav ca
de övriga50% ochföretagfinns i privatatidningens läsareHälften av
tidningenSammanlagt når35%.och kommunala15%i statliga organ

arbetsplatser.cirkulation påofta påden går25 000 attpersoner genom
information i formkonkretläsareönskan från mångaEn avvar mer

densärskilda sidortillhar lettSynpunkternarättsfall.exempel och att av
åsiktvanligi tidningen. Enfinns attkaraktären varannannumera
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tidningen bör lägga vikt vidstor redovisa Boverketsatt inställning i olika
frågor. Detta har medfört tydligareatt myndighetsprofileringen av
innehållet eftersträvas.nu

Många efterlyser material inom just sitt specialomrâde, bl flermer a
artiklar bygg- och bostadsfrágor. De läser PBB läserom också andrasom
tidskrifter. Läsarna skulle också föredra tätare utgivning.

Inom området bostadsmarknadbostadsförsörjningbostadsfmansiering
har Boverket gjort antal särskildaett avnämarundersökningar, bl.a.

Årsbokenavseende 1992 Bostadsmarknad i förändring, konferensen
Bostadsmarknaden står vi idag Vart är vi på vägvar- samt rapporten
Indikatorer utvecklingen på bygg-, bostads- och fastighetsmark-om
naden.

Antalet svarande har varit 120, 50 respektive 90ca Capersoner.
hälften kommer från privat sektor branschorganisationer, företag och
massmedia och hälften från offentlig sektor kommuner, länsstyrelser,
riksdag och statsförvaltning. Svaren är överlag mycket positiva. Nästan
alla säger sig haft direkt användning informationen, vidLex.av
bedömning, planering, och marknadsanalyser. Såprognoser allagott som
finner det angeläget Boverket fortsätteratt med denna regelbundettyp av
återkommande Önskemålstatistik, analyser och rapporter. regionalaom
nedbrytningar materialet framförs.av

En särskild bearbetning visar samtliga 24 kommuntjånstemänatt som
på årsboksenkätensvarat denna bokatt givit demuppger ellerny mer

aktuell kunskap och de haratt boken i sittnytta arbete. Samtligaav anser
Boverket bör fortsättaatt att ut motsvarande årsbok bostads-ge en om

marknaden 22 ansåg detta bordeatt göras årligen, 2 detta eventuelltatt
kunde göras med något års mellanrum.

l enkäten Indikatorer frâgades bereddom betalaattom man ettvar
självkostnadspris ca 50 kr. år för dessa 85 % svaraderapporter, ja.per
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6 Förändringar

dettaI avsnitt redovisas nyligen beslutade förändringar och utrednings-
förslag under beredning, påverkar förutsättningarna försom Boverkets
verksamhet.

6.1 Plan- och boendefrågor inom regeringskansliet
Den under hösten 1991 beslutade departementsreformen innebar bl.a. att
Bostadsdepartementet upphörde och plan- och boendefrâgoratt fördelades
mellan flera departement

Frågor kommunala bostadstörsörjningsprogram,om kreditförsörj-
ningen och kommunal bostadsfönnedling ingår i Finansdepartemen-
tets ansvarsområde.
Miljö- och naturresursdepartementet för frågor rör fysisksvarar som
planering och hushållning med naturresurser
Inom PBL-omrâdet Näringsdepartementet försvarar de regler som
gäller krav byggnaderpå och ansvarstagandet i byggprocessen samt
för anpassningen dessa regler till EES-avtaletav
Frågor gäller besittningsrâtt ochsom bytesrätt privat bostads-samt
förmedling handläggs inom Justitiedepartementet
Stöd till samlingslokaler handläggs inom Civildepartementet
Stöd till icke-statliga kulturlokaler handläggs inom Kulturdeparte-
mentet.

Även handläggningen frågor gäller boendekostnaderav fördelatsom är
flerapå departement

Regleringen avseende hyressättningen för bostäder tillhör Justitie-
departementets ansvarsområde
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m.fl.barnfamiljerochpensionärerbostadsstödet tillindividuellaDet-
Socialdepar-inomhandläggsbostadsanpassningtillstödetsamt m.m.

tementet
ñrräntesubventionemastatligadebostäderBeskattningen samtav-

i Finans-ingårbostäderunderhållförombyggnadoch samt avny-
ansvarsområdedepartementets

ihälsoriskerblavhjälpastatligt stöd förOlika former att aav-
Näringsdepartementethandläggs inombostäder

kulturhistorisktombyggnadförtillâggslånestödetsärskildaDet av-
Kulturdepartementet.inombostadsbebyggelse handläggsvärdefull

Även inomverksammaärmyndigheterstatligaför deansvaret som
hand Finans-förstaidepartement,mellan flerafördelatsektorn är

och Näringsdepartementet.departementet
hardepartementberördamellansamordningenförbättraFör att

interdepartementalinrättandetbeslutat1992-11-12regeringen av enom
statssekreterarebestårDelegationenbostadsfrågordelegation för avm.m.

ochStatsrådsberedningenibefattningshavarepolitiskt tillsatteller annan
Miljö- ochNârings-Finans-, naturresurs-Social-,i Justitie-, samt

departementen.
rörfrågoriförändringsarbetetsamordnaskallDelegationen som

följafortlöpandeboendekostnader,ochbostadsñrsörjningbyggande,
initiativ till sådanaochbostadsmarlmadenochutvecklingen bygg- tapå

bostads-regeringenstillhänsynmedkan behövasförändringar som
politiska mål.

bostadsfrnansieringför6.2 Nytt systern

ordningNuvarande6.2.1

till räntekost-stödstatligtbostäder lämnasombyggnadochVid avny-
i frågorbeslutarIânsbostadsnämndernaräntebidrag.i formnaderna av

tillöverklagasbeslut fårLänsbostadsnämndernasrântebidrag.om
tillöverklagasintebeslutBoverketsfår1992Boverket. Fr.o.m. år

centralaför denochräntebidragbetalarBoverketregeringen. ut ansvarar
ñrtillsynsmyndighetBoverket ärräntebidrag.administrationen av

lämnas1992årföreskriftsrätt. Fr.o.m.harochbidragsverksamheten
förbl.a.finansieringenfaktiskaoberoende denprincipräntebidrag i av

förlämnasRäntebidragbostadssektorn.inomfrämja sparandet enatt
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beräknad räntekostnad skillnadenmot mellan densom svarar garanterade
räntan och subventionsränta. Subventionsräntanen fastställs Boverket.av
Räntebidrag lämnas endast för bostäder. 1992 års innebarsystem en
avreglering jämfört med tidigare ordning, bl.a. slopades raden av
förutsättningarna för stöd markvillkoret,t.ex. konkurrensvillkoret och
produktionskostnadsprövningen och förenklades beräkningen ränte-av
bidrag. Dock behölls kopplingen till taktisk produktionskostnad vid
beräkning bidragsunderlag. Principerna förav räntebidragets beräkning

iär huvudsak desamma i såväl 1992-års i tidigaresystem system.som
Enligt den ordning gällde före 1992 förutsatte statligtsom räntebidrag

bl.a. statligt bostadslånatt lämnats för projektet. Sedan den januari1
1992 sker all kreditförsörjning vid och ombyggnad bostäder iny- av
konkurrens mellan kreditinstituten på den allmänna lånemarknaden.
Fr.0.m. år 1992 kreditinstituten ñr finansieringensvarar även i de delar

tidigare täcktes med statligtsom reglerade bostadslån. Staten erbjuder i
stället instituten kreditgarantier för de lån eller lånedelar ligger isom

säkerhetsläge de tidigaresamma bostadslånen. Kreditgarantinsom är
avgiftsbelagd och frivillig.

Den statliga bostadslåneadministrationen har handhafts Boverket ochav
länsbostadsnämndema. Unsbostadsnämnden har även skött låneförvalt-
ningen på uppdrag Statens bostadsñnansieringsaktiebolag,av SBAB. Den
statliga bostadslångivningen avskaffades i och med utgången år 1991av
ñr ärenden. Länsbostadsnämndensnya befattning med förberedelse,
beviljande och utbetalning bostadslån upphör därmedav successivt.
Under budgetåret 199293 överförs låneñrvaltningen till SBAB.
Regeringen har lämnat Boverket riktlinjer ñr personalminskningen sominnebär nämndernaatt i princip halveras till den juli1 1994.

Frågor kreditgaranti handläggs denom fr.o.m. den januari1av 1992
inrättade Statens bostadskreditnämnd. Bostadskreditnämnden har till
uppgift lämnaatt statliga kreditgarantier ñr sådana lån på kredit-
marknaden förtas slutligt finansieraattsom upp och ombyggnadny- avbostäder. Nämnden har dessutom till uppgift bevakaatt kredit-att
ñrsörjningen vad gäller och ombyggnad bostäder fungerarny- och,av

intenär så fallet,är de initiativta behövs för lösa problemet.attsom
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förändringaroch föreslagnaBeslutade6.2.2

innebär1993fr.0.m. årpåbörjasprojektförDet ensystemet somnya
regel-detaljeradedetaljstyming. Detminskadochavregleringfortsatt

nyproduktionen.gäller främstawecklas. Dettaräntebidragenkringverket
ividaregäller tillsombyggnadbidragsunderlaget förberäkningFör av

förUnderlaget1992.gällde under årprincip system somsamma
schablonmetod,enkelefternybyggnadvidberäknasräntebidrag en

Bidrags-bostadsändamål.används förtill denrelaterad enbart yta som
Endastproduktionskostnaden.frånfrikopplat ettsåledesunderlaget är

sigskalldet rörablgällerför räntebidragförutsättningar attfåtal oma
skalldetboendesjälvständigtpermanentboende och attsamtbostäder får

beräknadegrundval denlämnas påBidragerforderligt bygglov.finnas av
bidragsunderlaget.kapitalräntekostnaden för motsvararett som

grunderenligtbestämss.k. subventionsräntandenRäntesatsen samma--
ochtillkommande årgångvarjeförBidragsandelen sänkstidigare.som
ochförräntebidrageninnebärbidragstiden. Dettavarjeför år att ny-av

finns1995Efter åravvecklas.successivtbostadshusombyggnad av
införavstämning görsinnebärkontrollstations.k.inlagd att ensomen

awecklingen.genomförandetdet fortsatta av
Kredit-finansieringen.delbehålls förkreditgarantierStatliga aven

ränteutgifterna.omfördelningför visslämnasgarantier kan även av
Ärenden januari 1993påbörjas efter den 1projektbidrag för somom

länsbostadsnämndema.vidaretillsBoverket ochhandläggs avav
Länsbostadsnämnder-bidrag.i frågabeslutarUnsbostadsnämnderna om

intefårBoverkets beslutBoverket.överklagas tillfårbeslutnas
och fårbidragsverksamhetenhar tillsyn överBoverketöverklagas.

bidrag.utbetalningVerket sköter ävenföreskrifter.meddela av
förenkling fr.o.m.bidragssystemetsochavvecklingLåneñrvaltningens

bil. 15 bet.199192l50förslag prop.regeringensenligtmedñr1993
blirlänsbostadsnämndema så199192343rskr.199192BoU 23, att

självständigademutformarationelltinte längre ärdetsmå attatt som
efter denför tidenbostadsñnansieringenFörändringenmyndigheter. av

minskaskanbostadsadministrationeninnebär ytter-januari 1993l att
de199192BoU23betänkandetiuttalade attBostadsutskottetligare.

bostadsadministrationenregionalabeträffande denövervägandenafortsatta
kvarvarandeñr defrånutgångspunktmed ansvaretbör göras att
länsbostads-ochlänsstyrelsernanivå anförtrosregional attuppgifterna på

dennamyndighet. Motsjälvständigupphördärmednämnderna som
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bakgrund regeringen den juni11 1992 Statskontoret igav uppdrag att
utreda hur den kvarvarande bidragsadrninistrationen på regional nivå kan
inordnas i länsstyrelserna. Statskontoret har den 15 oktober 1992
redovisat sitt förslag rapport 199235. Betänkandet remissbehandlas för
närvarande. Förslaget innebär i korthet 267 årsarbetskrafteratt föreslås
inordnas i länsstyrelserna fr.o.m. den januari1 1994 med uppgift att

för stöd till bostadsfrnansieringenstatenssvara på regional nivå. Den nya
bostadsfunktionens huvuduppgifter föreslås bli att

bevilja statligt bidrag för och ombyggnad bostäder,- ny- av
besluta utbetalning nämnda bidrag,om- av ovan
förvalta bidragsstocken med äldre räntebidrag,-
följa och redovisa stöd.statensupp--

Förändringarna påverkar också Boverkets resursbehov se Boverkets
bedömning.

De beslutade förändringarna påverkar i hög grad de kommunala
förmedlingsorganens uppgifter fortsättningsvis i huvudsak kommersom

infomiationatt statligt stöd föravse och ombyggnadom bostäder.ny- av
kommunernaI arbetar enligt Boverkets bedömning 400 årsarbets-ca

krafter med dessa uppgifter. Det fr.o.m.systemet 1993 förutsätternya
bidragsansökanatt lämnas direkt till länsbostadsnämnderna.

I betänkandet SOU 199247 Avreglerad bostadsmarknad del
föreslås lagen 1947523att kommunala åtgärder till bostadsförsörj-om
ningens främjande upphävs. Kommunen i lagen bl.a. möjlighet påges att
olika sätt stödja bostadsbyggandet i kommunen och nedbringa enskildas
bostadskostnader. Bostadsförsörjningslagen ålägger även kommunerna att
förmedla statliga lån och bidrag till bostadsbyggandet. Staten bör kunna
lita på kommunerna vidtaratt de åtgärder behövs för kommun-attsom
innevånama skall kunna få bra bostäder i kommunen. Utredningen
föreslog § i2 nämnda lagatt bestämmelser kommunom attsom anger en

skyldigär medverka på olikaatt sätt vid den statliga bidragsgivningen på
bostadsområdet bör utgå bostadsförsörjningslagen och i ställetur införas
i kommunallagen.

deI reglerna stödsystemet fr.o.m.nya år 1993 förutsättsom ingen
medverkan från kommunala förmedlingsorgan.
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bedömning6.2.3 Boverkets

konsekvenserBoverkets bedömningredovisningNedan följer avaven av
bostadsfinansiering fr.0.m. år 1993.fördet beslutade systemetnya

bostadsstöd inomadministrationenBoverket skötsInom ettstatensav
arbetsupp-redovisningenföljande delasflertal avdelningar. detI av
oberoendedelområden,bostadsfinansiering i tvågifterna avseende upp

organisatorisk tillhörighet,av

beviljandeskedet,-
förvaltningsskedet.-

för administrativdock intedelområden redovisasdessaInom resurser
länsbostadsnämndema.service åt

tillämpningen debeviljandeskedetBostadsfinansiering i avavser
lån ochutbetalningförfarandetbestämmelser reglerar t.o.m. avsom

förordningar och underflertalVerksamheten reglerasbidrag. ett enav
Boverketsförordningar.vissa Upphävdaövergångstid tillämpas även

ochför lâne-förordningarhuvuduppgift enligt dessa är attatt svara
innebärtillfredsställande sätt. Dettabidragshanteringen fungerar på attett

och tillsynsmyndighet,överklagandeinstansvara-
infonnation,utbildning ochförsvara-

utforma blanketter.utfärda föreskrifter och-

intygsgivare i frågauppgift förordnaiBoverket har dessutom att om
tillsynsmyndighet förbostadsrättsförening,förekonomisk plan att vara

utformningenallmänna rådmeddelaverksamhetsådan samt att avom
ekonomiska planer.

beviljandeskedet dearbetssituationen iredovisatBoverket har att
ochpressadvarit mycketinnevarande budgetårochbudgetårensenaste

övertidsuttag.inneburit ett stort
samband med över-problem ivissabedömningenBoverket gör att

i kombination medbostadsfinansieringssystemmellan två ett stortgången
kort siktpåbörjande under på1992högtöverklagandenantal p.g.a.

ärenden består.rörande löpandenuvarande arbetsbelastningmedför att
enklaremedföra färre ochdetsikt bedömsPâ längre systemetnya

gällerminska. Detsammaarbetsbelastningen väntasvarföröverklaganden,
blanketter.föreskrifter ocharbetet med
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Resursökningen i tabellerna nedan hänförs huvudsakligen till Boverkets
bedömning resursbehovet för information Beträffande informa-av m.m.
tionen bostadsñnansieringsreglema väntas trycket Boverketom ökamot
då de kommunala förmedlingsorganen upphör. Boverket bedömer att
ytterligare motsvarande 1 årsarbetskraft behövs för dettaresurser
ändamål på såväl kort lång sikt. Resursökningen ñr övrigasom
kostnader för utbildning för budgetåret 199394 utbildningm.m. avser
för länsbostadsnämndemabostads- enheterna bostadsstödet + 0,4om
miljoner Ävenkr och datafrågor + miljoner0,3 kr. för ettresurser
vidgat för verket rörande direktinformation till mäklare, kredit-ansvar
institut, byggföretag m.fl. och det faktum kommunernas förmedlandeatt
roll upphör har beaktats i bedömningen + 0,5 miljoner kr. Boverket
bedömer arbetet medatt prövning behörighet för intygsgivare behöverav
ökade på såväl kort lång sikt. Detta arbete har innevaranderesurser som
budgetår tagit allt i anspråk.mer resurser

Tabellema 6.1 och 6.2 sammanfattar Boverkets bedömning av
förändring resursbehovet i beviljandeskedet.av

Tabell 6.1 Personmånader
Förändring

Arbetsuppgifter 9293 9394 9495

Löpande ärenden 41,0 5,0 -l6,0-
rântebidragavs. m.m.

Intygsgivning 3,0 2,0 2,0+ +
Rådgivning, 23,5 10,0 10,0+ +
information
Fenix 7,0 0 2,0-
Föreskrifter, 13,0 8,0 8,0- -
allmänna råd
Blanketter 8,0 2,0 4,0- -

Summa 95,5 3,0 18,0- -

Lönekostnaden budgetåretuppgår 199394 till 3,2 miljoner kr.
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Tusentals kronorTabell 6.2
Förändring

Övriga 9495kostnader 9293 9394

517Löpande ärenden 73 193- -
räntebidragavs. m.m.

Intygsgivning 32 30 33+ +
Rådgivning, 295,5 325,5334,4 +1+1
information
Fenix 129 43 64- -
Föreskrifter,

rådallmänna 189,3 134 190- -
Blanketter 451 4121 724 - -

622,5 499,52 925,7Summa ++

förvaltningsskedet hanteringen lån ochBostadsñnansiering i avser av
i dels verketsbidrag efter utbetalningsbeslut. Detta sker ADBgenom

centrala för låne- och bidragshanteringen och dessUDS-Csystem
försystem bidragshanteringen fr.o.m. finnsregionala BoSS. För 1992

centralt datasystem Fenix. Boverkets förvaltningsuppgifterett nytt
förinnebär bl.a. ansvar

regelverket i UDS-C samt systemansvar,-
för för hyresrabatter,underhåll och ADB-systemensystemansvar-

ochnybyggnadsbidrag räntestöd,
drift och Bosssystemansvar, support av-

ochuppdatering och underhåll regelverket samt systemansvarav-
för bidragshanteringen i Fenixsystemet,support

drift och underhåll Fenix,av-
nettoaviseringsrutinendrift och underhåll av m.m.,-

uppdatering kontroll utdata från UDS-C,och av-
kontroll rättning fel i subventionshanteringen,och av-

kreditinstitutavtal och kontakter med m.m.,-
instruktioner till nämnderna datasystemen,om-

enskilda m.fl.,förfrågningar från nämnder, kreditinstitut, banker,-
föreskrifter,-
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blanketter och information,-
handläggning överklaganden och övriga förvaltningsårendenav inom-
området regeringsuppdrag,samt
återstående aktiviteter i projekt Fenix,-
utbetalning bostadsstöd bokförings- och rimlighetskontrollersamt- av
m.m.

Boverket gör bedömningen det och förenkladeatt bostads-nya
fmansieringssystemet inte i nämnvärd utsträckning påverkar resurs-
behovet för bidragshanteringen i förvaltningsskedet. Bakgrunden är
följande.

Resursbehovet för löpande ärenden bedöms oförändrat på kort sikt
hantering i dubbla datasystemp.g.a. utvecklingsarbetesamt ev. om

konvertering räntebidragsstocken i UDS-C till Fenix.av På lång sikt
väntas resursbehovet minska med 1,5 årsarbetskrafter.

Flera osäkerhetsmoment kvarstår beträffande verkets datasystem.
Beträffande frågan komplettering Fenix med nettoaviseringsrutinom av
har regeringen ännu inte tagit ställning. Boverket har i yttrande till
regeringen angivit det bästa alternativetatt är flytta överatt räntebidrags-
stocken i UDS-C till Fenix tillföra funktionersamt för dels beräkning av
räntebidrag i beståndet dels nettoaviseringsrutin. Detta innebären
besparingar, bl.a. kan BoSS drift. Boverkettas även gåur att utavser
med offertförfrågan systemförvaltningunderhållexternom Fenix-av

Dessasystemet. förväntningar innebär, de realiseras, Boverketsattom
kan minska. Under 1993 kommerresurser administrationen bostads-av

stödet hanteras i fleraatt datasystem. Tidigast den januari1 1994 kan
hanteringen ske i Arbetetett med konverteringsystem. väntas bli
resurskrävande. Mot denna bakgrund bedöms extra motsvaranderesurser

årsarbetskrafter2 behövas på kort sikt för och applikations-systemansvar
frågor. På längre sikt bedöms resursbehovet för detta ändamål minska
med 0,5 årsarbetskraft jämfört med idag.

Mot bakgrund den osäkerhet för närvarande råder beträffandeav som
verkets datasystem för subventionshanteringen är det svårt bedömaatt
resursbehovet längrepå sikt. För bedömning resursbehovet kortpåav
sikt utgår verket från fortsatt drift UDS-C. Vidare förutsättsav att
låneförvaltningen frånskiljs och verket får helaatt för denansvaret
tekniska förvaltningen från årsskiftetsystemet 199394. En ytterligareav
osäkerhetsfaktor är gällande driftavtalatt med DAFA ochsagts attupp
förhandlingar pågår avtal. Andranytt osäkerhetsfaktorer villkorenom är
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förhandlingarderesultatetsystemförvaltningenframtidaför den samt av
bostadskreditinstitutenochregeringenmellannärvarande pågårförsom

detta harbakgrundnettoaviseringsrutinen. Motfinansiering avavom
kortpåsubventionssystemendriftenförresursbehovetbedömtverket av

och förkrmiljonerplus 3miljoner kr12,3sikt till för UDS-C porto
tekniskadenmiljoner kr. För0,7kr plusmiljonerFenix till 9 porto

motsvarandebehövasresurstillskottbedömsUDS-Cförvaltningen ettav
miljoner kr.4

iinordningnämndernasutredningi sinförutsatteStatskontoret om
bostads-förkostnaderpersonellasåvällänsstyrelserna att somresurser

detbedömerBoverketBoverket.belasta attskallsakutbildningenhetemas
riktadutbildninginformation ocherforderligföruppgiftför denna samt

ytterligare 1m.fl. behövsbyggherrarmäklare,kreditinstitut,till banker,
för övrigaökadelång siktkort ochârsarbetskraft både pá samt resurser

kr.0,5 miljonerkostnader
behövasresurstillskottsiktkortbedöms påekonomifunktionen ettFör

intemkontroll.förredovisningsmodell ochför ny
medintegrationinnebärlänsstyrelsernainämndernaInordningen av

innebär ökatkort siktvilket på ettbefintliga datasystem,länsstyrelsens
resursbehovet.minskarsiktlängreresursbehov;

bedömningBoverketssammanfattasoch 6.4tabellerna 6.3I av
förvaltningsskedet.resursbehovet iförändringar av

PersonmânaderTabell 6.3
Förändring

949593949293Arbetsuppgifter

15039ärendenLöpande -
101029Systemadm. ++varav
1010 ++rådgivning info 20
51010Systemansvar + -
010Applikationsfrâgor 10 +
O0Driftekonomiansvar 10
00Systemeringprogram. 30
0622,5Ekonomiförv. +

151020Datakommunikation + -
0O2Föreskrifter
003Blanketter

25175,5 46Summa + -
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Lönekostnaden uppgår budgetåret 199293 till 5,2 miljoner kr.

Tabell 6.4 Tusentals kronor
Förändring

Ovriga kostnader 9293 9394 9495

Löpande ärenden 419 75 105+ -
Systemadm. inkl.
rådgivninginfo. 312 782 698+ +
Systemansvar 108 145 43+ -
Applikationsfrâgor 108 145 23+ +
Driftekonomiansvar 108 19+ 23+
Systemeringprogram. 323 57 69+ +
Ekonomiförv. 360 534 267+ +
Datakommunikation 1 798 674 14+ +
Föreskrifter 21 4 5+ +
Blanketter 432 94 93- -

Summa 3 709 2 341+ 858+

Härtill kommer driftkostnader för subventionssystemen försom
budgetåret 199293 tilluppgår ñr UDS-C

miljoner12 kr plus 3 miljoner krporto och för Fenix 9 miljoner kr plus
0,7 miljonerporto kr.

6.3 Förslag bostadsanpassningsbidragom m.m.

6.3.1 Nuvarande ordning

Bostadsanpassningsbidrag beviljas enligt förordningen 19871050 om
statskommunalt bostadsanpassningsbidrag för åtgärder syftar till attsom
göra bostadslägenheter ändamålsenliga bostäder för handikappade.som
Bidrag lämnas till ägare bostadshus hyresgästsamt och bostadsrätts-av
havare. Staten för 40 % och kommunerna försvarar 60 % bidraget.av
Enligt förordningen 1985489 statsbidrag för återställa handi-om att
kappanpassade bostäder kan statligt bidrag lämnas för återställningm.m.
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småhusoch iflerbostadshusbostadsanpassning iföråtgärder somav
hyresrätt.medupplåts

i frågabeslutanderättenkommunenordning harnuvarandeEnligt om
bostads-frågaâterställningsbidrag. Iochbostadsanpassningsbidrag om

i s.k.beslutandelänsbostadsnämndendockanpassningsbidrag är
harövrigtsökande. Iäroch då kommunenkombinationsärenden

bostads-frågaBoverket imedtillsammanslänsbostadsnämndema om
ochtillsynsmyndighethuvudsakligenuppgifteranpassningsbidrag som

bl.a.innebärtillsynsmyndighet attrollBoverketsbesvärsinstans. som
informationsmaterial.ochhandböckerföreskrifter, annatförverket svarar

överklagadeverket prövarinnebärbesvärsinstansroll attBoverkets som
såvälDärvid krävsbostadsanpassningsbidrag.frågaärenden i om

Boverketkunskap.arbetsterapeutiskbyggnadsteknisk-ekonomisk som
anslagsberäkningutvärderingochuppföljningför samtidag ävensvarar

bostadsanpassningsbidragvad gälleranslagsframställningoch m.m.
ärendenibeslutkommunensöverklagasordningnuvarandeEnligt om

Länsbostadsnämndenslänsbostadsnämnden.bostadsanpassningsbidrag hos
hosöverklagasbeslutBoverketsBoverket.hosöverklagasbeslut

beslutkommunensgällerâterställningsbidrag attfrågaregeringen. I om
överklagas.fårintebidragom

förändringarföreslagnaochBeslutade6.3.2

förstatsbudgetenregleringslutligförslag tillmedpropositionenI av
statsbidrag,specialdestineradevissaföreslogs199293budgetåret att som

ansvariga,landsting ärochkommunerför vilkaverksamhetertillutgår
bl.a.Hit hörbidragen.de statligaförgenerelltinordnas iskall systernett

handikapp-återställandetilloch bidragenbostadsanpassningsbidragen av
upphörbostadsanpassningtillstatsbidragetNärlägenheter.anpassade

statskom-förordningenocksåupphörjanuari 1993denfr.0.m. 1 om
skulledärmedverksamhetenbostadsanpassningsbidrag. Attmunalt vara

bostadsanpassningenstillmed hänsyngodtagbartinteoreglerad ansågs
därför,harRegeringenhandikappomsorgen.ochäldre-inomviktiga roll

bostadsanpassningsbidrag19929358propositioneni m.m.,om
föreslåslagregleringenGenomlagregleras.verksamhetenföreslagit att

ochbostadsanpassningstöd tilllämnaskyldighetfâkommunerna atten
medöverenshuvudsak stämmeribestämmelserenligtåterställning som

ordning.nuvarande
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Mot bakgrund länsbostadsnämndemaatt avvecklas i ochav med
utgången âr 1993 föreslås Boverket i den lagenatt iav princip fårnya
ersätta länsbostadsnänmdema i de funktioner nämnderna hade enligtsom
den gamla förordningen. Förslaget innebär det alltid blir kommunernaatt

prövar ärenden bostadsanpassningsbidrag.som om
Genom länsbostadsnämndemaatt försvinner i och med utgången av

1993 kommer nuvarande besvärsordning i fråga bostadsanpassnings-om
bidrag inte kunna upprätthállas.att Med anledning detta föreslåsav en
ändrad besvärsordning innebär helt instansordningatt i frågasom en ny

dessa bidrag inrättas. Med utgångspunktom i dornstolsutredningens
SOU 1991106 förslag föreslås kommunernas beslutatt i ärenden om
bostadsanpassningsbidrag och âterställningsbidrag i fortsättningen skall
överklagas hos länsrätten.

Boverkets uppgift överklagandeinstans upphör. I ställetsom utpekas
verket lämpligt remissorgan för domstolarna.som Enligt förslaget får
Boverket för tillsynensamt över kommunernas bidragsverksamhet.ansvar
Länsbostadsnämndemas tillsynsroll lämna kontinuerligatt information
och utbildning till kommunernas handläggare och till andra personal-

övertas därmed Boverket.grupper Enligt den lagen blir Boverketav nya
tillsynsmyndighet även i fråga återställningsbidrag. Boverket föreslåsom
vidare rätt meddela föreskrifteratt angående tillämpningen lagen.av
Boverkets uppgift i fråga anslagsberäkning och anslagsframstållningom
bortfaller med den föreslagna ordningen.

6.3.3 Boverkets bedömning

Nedan följer bedömning konsekvenser beslutadeen och föreslagnaav av
förändringar i fråga bostadsanpassningsbidrag.om

Boverkets huvuduppgifter i fråga bostadsanpassningsbidragom m.m.
föreslås bli att

meddela föreskrifter och allmänna råd-
tillsynsmyndighet för bidragsgivningen.vara-

Kommunernas beslut kommer överklagas till förvaltningsdomstolatt
och Boverket blir remissorgan. Förändringarna innebär vidare bl.a. att
länsbostadsnämndemas befattning med bidragsgivning och information
helt upphör och Boverket kommeratt få verka direktatt kommun-mot
ema.
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i frågaförändringarnaföreslagnadebedömerBoverket att om
resursförstärkning medmedför behovbostadsanpassningsbidrag avm.m.

tillgodoseförutbildningochinformationårsarbetskrafter för attsamt1,0
förnämndernasdåallmänheten,ochefterfrågan från kommuner ansvar

upphör.bostadsanpassningsbidrag m.m.
årsarbets-0,5ärendenlöpandeförresursbehovetökadetemporärtDet

antalbetydandefåförväntasverket initialtmedmotiveras ettkraft att
verketsamtidigtoch kammarrätterlänsrätterremiss frånärenden på som

överklagande-ytterligareerhållakommerövergångsperiodunder atten
skall199293årsskiftetförekommunala beslutärenden, eftersom

Handläggningeninstansordningen. ettäldreenligt denöverklagas av
handläggningenvadmindre änkrävaärende förväntasremitterat resurser

förväntasärendenremitteradeantaletärende gör,överklagatett menav
överklaganden.dagensbetydligt fler änbliandra sidanå

bedömningBoverketssammanfattas6.5 och 6.6tabellernaI av
resursbehovet.förändring av

PersonmånaderTabell 6.5
Förändring

949593949293Arbetsuppgifter

5,0 0ärenden 16,0Löpande +
Rådgivning,

10,010,07,0information ++m.m.
Föreskrifter

003,0allmänna råd m.m.

15,0 10,026,0Summa ++

miljoner kr.199293 till 0,8budgetåretLönekostnaden uppgår
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Tabell 6.6 Tusentals kronor
Förändring

Övriga kostnader 9293 9394 9495

Löpande ärenden 172,0 86,0 35,0+ +
Rådgivning,
information 99,6 694,5 694,5+m.m. +
Föreskrifter
allmänna råd 43,7 0m.m. 0

Summa 315,3 780,5 729,5+ +

6.4 Förslag bostadsbidragens administrationom

Nuvarande ordning

Bostadsbidrag lämnas till barnfamiljer och hushåll barn enligt lagenutan
1988786 bostadsbidrag.om

Bostadsbidragen har alltsedan de infördes skötts kommunerna.av
Beslut bostadsbidrag överklagas tillom länsbostadsnämndema och
Boverket. Enligt gällande regler finansieras bostadsbidragen till lika delar

och kommunerna.staten Utöver detav i lag bestämda bidraget kan
kommun också bidrag.extra Sådant bidragge extra utöver det lag-
stadgade finansieras helt kommunen. Den vill ha bostadsbidragav som
måste ansöka det varje år. Huvuddelen beslutenom bostadsbidragav om
fattas i samband med ârsskiftena. Antalet årsarbetare i kommunerna som
är sysselsatta med bostadsbidrag har skattats till 500 år 1991. I statligca
tjänst arbetar 20 årsarbetare med bostadsbidrag.ca

Inom för sitt uppdrag vid Boverkets bildanderamen har verket bl.a. till
uppgift på central nivåatt för bostadsbidragen. Förutomansvara att
avgöra överklaganden i sista instans är bostadsbidragens administration

huvuduppgiftema. Verket fören av föreskrifter, rutiner ochsvarar
blanketter för tillsyn,samt information till allmänheten, utbildning,
juridisk rådgivning i anslutning till bostadsbidrag och avskrivning av
bostadsbidragsfordringar. Från kommunerna insamlas statistik om
bostadsbidragen sedan bearbetas. Boverketsom vidare föransvarar
uppföljning, utvärdering, anslagsberälcning och anslagsframstållning inom
bostadsbidragsområdet. En juristgrupp på bostadsmarknadsavdelningen
sköter frågorna bostadsbidrag. Statistikredovisningenom liksom
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ekonom-ochstatistik-medsamarbeteiutvärdering görsochuppföljning
tvåårsarbetskrafterfemomfattarJuristgruppen varav cacagrupperna.

överklagandehanteringen.föråtgår
avgöraärbostadsbidragfråga attroll iLänsbostadsnämndemas om

utbildningenmedverka iinstansförstaöverklaganden i att avsamt
fördessutomNämndemam.fl.handläggarekommunernas svarar

i frågauppbärkommunernastatsbidragdeadministrationen omsomav
dessaförbedöms åtgåårsarbetskrafter15Sammanlagtbostadsbidrag.

överklagandehanteringen.för12uppgifter varav

BOADadministrationbostadsbidragensUtredningen om
överföringförberedadelsuppdraghaft iharutredare attsärskildEn en

försäkrings-tillkommunernafrånadministrationbostadsbidragensav
Ibostadsbidragssystemet.iregeländringarvissaföreslådelskassorna,

bidragssystemandramedhanteringsamordnaddirektiven att enanges
administrativaförutsättsadministrerarförsäkringskassorna gesom

sittikommittén harKommunalekonomiskanivå.lokalpåbesparingar
finansierasheltbostadsbidragenföreslagit199198betänkande SOU att

Även bostadsbi-överföringfråganaktualiserathardetta avstaten. omav
försäkringskassoma.tilladministrationdragens

199289.SOUbetänkandetiuppdragredovisat sittharUtredaren
närvarande.förremissbehandlasBetänkandet

i frågabestämmelserändrade19929363propositionen omI om
fattasprincipbeslutförordas att1993,för år attbostadsbidrag omm.m.

frånförsnivå överlokaladministration påbostadsbidragensföransvaret
harRegeringenjanuari 1994.den 1försäkringskassomatillkommunerna
hurredovisaoch närmare1993under vårenåterkommaavsiktför att

till.skall gåöverföringen
Riksförsäk-utredarenföreslåradministrationen attcentraladenFör

förmyndighetsansvaretcentralaodeladedetskall haringsverket RFV
i frågaställningverket fårinnebärbostadsbidragen. Detta att omsamma

försäkrings-vidersättningarochbidragandraförbostadsbidrag som
tillhaskaävenvidare RFVinnebärförslagUtredarens attkassoma.

ochbostadsbidragenutvärderingochuppföljningföruppgift avatt svara
huvudupp-BoverketsblirförslagEnligt utredarensadministration.dess

bostadsbidragi frågagifter attom
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ha samrådsfunktion vid utfárdande föreskrifteren boendekost-- av om
nader,
ha samrâdsfunktion vid framtagande anslagsframstållning,en- av
genomföra vissa utvärderingar inom för verkets bostads-- ramen
politiska roll. Boverkets behov data och underlag föreslåsav
tillgodoses RFV.av

Besvärsordningen föreslås till den ordning gäller föranpassas som
ärendena inom socialförsäkringen. Förslaget innebär således länsrättatt
blir första och kammarrätt andra domstolsinstans. Med det förslag som
lagts fram i promemorian domstolsväsendets organisation Dsom
199238 blir regeringsrätten högsta instans i dessa mål. I BOAD-
utredningen utpekas Boverket lämplig remissinstans.som

6.4.1 Boverkets bedömning

Enligt utredarens förslag ska i princip den centrala administrationen föras
över från Boverket till Riksförsäkringsverket RFV. Boverkets represen-

hartanter sig förslagetreserverat ochmot endast förattanser ansvaret
tillsyn, revision, ADB och Övrigautbildning ska föras över till RFV.
delar dvs. föreskrifter, statistik, uppföljning, utvärdering, anslags-
beräkning och anslagsframstâllning bör enligt verket ligga kvar på
Boverket.

Resursmässiga konsekvenser för Boverket

Beträffande ärendehanteringen bedöms på kort sikt resurstillskottett
behövas på sammanlagt 1,15 årsarbetskrafter. Bakgrunden följande.är

Antalet bidragstagare bedöms öka under 1993 vilket sannolikt medför
ökning antalet överklagade ärenden fören bidragsâretav 1993. Det nya

inkomstbegreppet enligt BOADs förslag kan medföra ytterligare
överklaganden. På kort sikt beräknas detta innebära behov resurstill-av
skott för ärendehantering på 1 årsarbetskraft. Enligt förslaget överförsca
överklaganden bostadsbidrag till förvaltningsdomstol.av På kort sikt
bedöms detta inte minska Boverkets resursbehov för löpande ärenden. Pâ
lång sikt väntas däremot resursbehovet för överklaganden försvinna. I ett
övergångsskede under 1994 påverkas ärendehanteringen hos Boverket

speciella lösningar. Boverket förutsättsp.g.a. anlitas dels remiss-som
dels bli beslutande myndighet i förstaorgan, instans för de ärenden i det

äldre bidragssystemet kommunerna avslutat före den julisom 1 1994.
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underförvaltningsdomstolremisser från ettfåBoverket förväntas
kompetens.tillräckligbyggtdessaövergångsskede innan egenupp

till knappt 0,2sikt uppgåkortresurstillskott bedöms påBehovet av
minskarremissärendenförResursbehovetför detta.årsarbetskraft
ändamålför dettaresursbehovetsiktlång väntasochsuccessivt på

försvinna helt.
ärendenhandläggningenmedupphörkommunernaNär omav

beslutarmyndighetBoverket denblirjuli 1994denbostadsbidrag 1 som
199495 bedömsBudgetåretoch tidigare.bidragsåret 1993föri ärenden

därefterförårsarbetskraftändamål till 0,8 attför dettaresursbehovet
kraftigt.minska

resursbehovetbedömsallmänhetentillrådgivningjuridiskFör
enligtföreskrifter väntasförResursbehovetkort sikt.oförändrat pâ

årsarbetskraft.sikt med 0,1och långkortminska påförslagBOADs
administra-ochblanketterförresursbehovetförslag väntasEnligt BOADs

bortfallasikt ochårsarbetskraft kortpåmed drygt O,8minskativa rutiner
marginellabedöms vissaandra halvåret 1993Undersikt.långhelt på

informationförbehövas.utbildning Ansvaretinformation ochförresurser
januari 1994.fr.0.m. dentill RFV 1överförasföreslåsutbildningoch

ökabedöms påutvärderingochuppföljningstatistik,förResursbehovet
behovetgrundårsarbetskraft på attmed 0,1siktoch långbåde kort av

anslagsframstâllningResursbehovet förregeländringar.föreslagnafölja
årsarbetskrafter,ioförändratsiktkortbedöms påoch RRV-prognoser

hämtasunderlag måstegrundökabedöms pådatakostnadema attavmen
tillsynförResursbehovetresursbehovet.minskarsiktlångfrån RFV. På

för regerings-Resursbehovetjanuari 1994.denhelt fr.o.m. 1bortfaller
drygt 0,3medsiktlångsåväl kortminskabedömsuppdrag som

ârsarbetskraft.
utredarenssiktoch långkortkonsekvenserna påresursmässigaDe av

nedan.tabellenförslag framgår av
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Tabell 6.7 Personmånader
Förändring

Arbetsuppgifter 9293 9394 9495 9596

Löpande ärenden 25,0 11,5 2,0+ 19,0+ -Juridisk rådgivning 8,75 0 0 6,75-Föreskrifter 3,5 1,0 1,0 1,0- - -Rutiner, blanketter 9,25 8,25 9,25 9,25- - -Information utbildn. 2,5 0 2,5 2,5- -Prognoser 2,5 0m.m. 1,0 1,0- -Tillsyn 1,25 1,25 1,25 1,25- - -Regeringsuppdrag 5,25 3,25 3,25 3,25- - -Statistik 3,5 1,0 1,0+ 1,0+ +

Summa 61,50 1,25 -15,25 43,0- -Lönekostnaden uppgår budgetåret 199293 till 2,1 miljoner kronor.

Tabell 6. 8 Tusentals kronor
Förändring

Övriga kostnader 9293 9394 9495 9596

Administration 806 140+ 10 435+ -Blanketter 5801 980 -1 580 580-1-
Porto 120 so 120 120- - -Inkomstförteckning 150 150 150 150- - -Infomiation, utbildn. 100 100 100 100- - -Utvärdering 34 +15 15 15+ +
uppföljning
Datakömingar 35 0 0i -l;0L

Summa 2 825 155-1 925-1 -2 370

De resursmässiga konsekvenserna Boverkets förslag bedömsav av
verket innebära temporärtett resurstillskott för budgetåret 199394 med

1,4 ârsarbetskrafter och för budgetrâetca 199495 med 2,3 årsarbets-ca
krafter jämfört med innevarande budgetår. Budgetåret 199596 bedöms
resursbehovet minska med drygt 3,5 årsarbetskrafter jämfört med idag.
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iungefär desammabedöms blikostnaderövrigaFörändringarna somav
bli någotAdministration väntasförmed undantagtabell 6.8, som

högre.

EES-avtalet6.5 Konsekvenser m.m.av

Boverketsfrånhuvudsak hämtatsavsnitt har iför dettaUnderlag
anslagsframställningama.fördjupadedeuppdatering av

Översikt

denundersamverkan dominerasinternationellavseendeArbetsuppgifter
EES-avtalet.följerde åtagandenframtidennärmaste avsomav

anslagsframställ-fördjupadeden1992-10-30uppdateringBoverketsI av
uppmärksamhet ägnatssärskildharutarbetades år 1991ning som

budgetåretEES-avtalet. Förfrämståtaganden till följdinternationella av
samarbetet kräver drygtinternationellaBoverket det199394 beräknar att

ârsarbetskraftermed närmare 10vilket ökningårsarbetskrafter, är25 en
nuläget.från

antalskall införlivainnebär EFTA-statemaEES-avtalet stortettatt
skallsektorsmyndigheterlagstiftning. Centralasvenskrättsakter i

regeländringarregeringenföreskrifter eller informeraharmonisera om
utvecklingenMöjligheternabehöver göras. att styra nygenomsom

följaviktigareblirbegränsade. Detlagstiftning blirnationell attmer
eftersom myndig-doktrinenrättsfallstolkningenrättspraxis och --

i ljuset EG-rätten.nationellatolka den rättenskyldigablirheterna att av
detsamtidigtinternationella kontaktervidgadeinnebärEES-avtalet som

information ispridamyndigheterochstatsmakterkravställer på att
verkningar.avtaletsSverige om

bl.a.tillämpas, vilketskall reglernai kraft,avtalet har trättNår
i denmednödvändigtDärefter blir dettillsyn.förutsätter att vara

får Sverigemedlem i EESSomutvecklingen regelsystemet.fortsatta av
fastställandetutvecklingen ochpåverkadirektmöjlighet att nyaav

Ändringar regleroch initiativ tillbefintliga EG-rättsakterdirektiv. nyaav
kansvenska intressenkontinuerligt såföljasenligt Boverketmåste att

för regeringensBerednings- och utredningsresurserbevakas. represen-
Boverket.hämtas frånkani EFTAtanter

följd EES-avtalettilldel behovet insatserär mestBoverketsFör avav
medfasen arbetetförstaByggande. Denområdet attpåtagligt inom av
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förenkla byggreglema har nära samband med Europaharmoniseringen,
i andraett kräver informationsteg och utbildning.som Arbetet med att

förenkla byggreglema beskrivs närmare i avsnitt 6.9.

Fysisk planering

EG-samarbetet omfattar inte bara byggregler även miljöreglerutom och
frågor fysisk planering och markanvändning. Intresset försom samhälls-
planering inkluseive fysisk planering och åtgärder till skydd för miljön
ökar inom EG-kommissionen. EGs arbete påverkar i vissa avseenden den
svenska planlagstiftningen, kommer i första hand ställa krav påmen att
olika former utrednings- eller planeringsinsatserav led iettsom
samarbetet mellan EG och övriga Europa.

Regeringens proposition 199293160, Förslag ändring i miljö-om
skyddslagen föreslår anpassning svensk lagstiftningm.m., ien av
förhållande till vissa EG-direktiv miljöområdet.på För uppfyllaatt
bestämmelserna i EGs direktiv miljökonsekvensbeskrivningar föreslåsom
bl.a. plan- och bygglagenatt 198710 ändras på så sätt miljö-att en
konsekvensbeskrivning i vissa fall skall ingå i underlaget för detaljplanen
med betydande miljöpåverkan. Lagförslaget, för närvarandesom
behandlas i riksdagen, föreslås träda i kraft den januari1 1993.

EGs direktiv bedömning hur olika åtgärder inverkarom på miljönav
miljökonsekvensbeskrivningar, MKB har införts i flera- lagar, bl.a.-

NRL. Direktiv luftkvalitetsnorrner och olycksriskerom vid särskildom
industriell verksamhet Sevesodirektivet kräver utvecklingsinsatser.- -
Inom EG-kommissionen diskuteras för närvarande ändringen av
Sevesodirektivet berör bl.a. fysisk planering kravsom på reglergenom
för lokalisering farliga anläggningarav m.m.

Det finns också behovett samordna utredningsarbeteatt på olikaav -
nivåer bilateralt, regionalt över nationsgränsema. I projektet-
Europa år 2000 har flera direktorat i samarbete tagit fram underlagett

visar utvecklingen befolkning,som verksamheter,av transporter,
tätortsutveckling I andra ska analysenetapp utvidgasm.m. tillen EGs

gränser och relationenyttre till övriga Europa, däribland Norden. Från
svensk sida Östersjöregionenhar intiativ tagits till samarbete iett i syfte

fram visionatt ta och Östersjö-strategi för områdetsen utveckling.en
projektet skulle däremd kunna bli komplement tillett EGs arbete.
Boverket har samordnautsetts detatt svenska arbetet i projektet.
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ibehandlasnärvarandeförrniljöhandlingsprogram,femteEGsI som
planeringfysisksammanhangfleraibetonasMinisterrådet, ensom

miljöproblem.medtill rättaoch kommaförebyggametodavgörande att
dockrekommendationer ärkonsekvenserna programmetspraktiskaDe av

oklara.fortfarande
naturresurshushåll-ochplaneringförintresseprojektövrigaBland av

förutgångspunkterstadsmiljö,Grönbokenkanning nämnas gersomom
initieratnyligen ävenharEGoch tätorter.städer enplaneringen av

kustzonema.planeringensamverkan i av
initierasellerhanterasEGplanering inomfysiskrörFrågan som

förDirektoratetXI,miljö DGförDirektoratetinomframför allt
VII.DGförDirektorateteller transporterXVIregionalpolitik DG

informa-inneburithuvudsakinledningsvis i ettharVerksamheterna
närvarandeförarbetsformer ärfastareerfarenhetsutbyte,tions- och men

EGsbedömning årsammanfattande attBoverketsuppbyggnad.under
förochkompetenskrav påallt störreställakommerarbete resurseratt

Sverige.frånideltagandeuppföljning och expertgrupperbevakning,
årsarbetskrafterungefär 4planstyrelsendanskaBoverket avsätterEnligt

medhushållningochmiljöByggdområdenainomEG-arbetettill
anmärkasmåsammanhanget attplanering. IFysisksamtnaturresurser

regerings-till bl.a.område förs överdettauppgifter påPlanstyrelsens
kansliet.

årsarbets-19BoverketberäknarByggande attverksamhetsområdetFör
bedömsårsarbetskrafter25totaltdeByggandekrafter somavavser

BoverketFör199394.budgetåretEES-frågormedarbetakomma att
språk-verksamhetsanknutenbehöva40-talberäknastotalt ett personer

utbildning.

Byggande

anslagsframstill-fördjupadedenuppdaterauppdragsitthar iBoverket att
bilaga 8.Byggandeområdetberörrättsakterredovisatningen som

harregelsystemetmyndighetsuppgiftercentralaBoverkets avsersom
redovisats ovan.

Boverketenligtkommer attbyggområdetpåStandardiseringsarbetet
Europastanéar-Harmoniseradeåren.omfattande de närmasteoerhörtvara

Myndigheternasbyggreglema.svenskadeersättadelviskommerder att
i mandat-medverkanomfattandesäkerhet kräverochför hälsaansvar
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givning och standardiseringsarbetet den nära kopplingen tillgenom
föreskriftema.

Medverkan i standardiseringen innefattar inte endast deltagande i
svenska och europeiska grupperingar också hemarbeteutan i form av
granskning uppdrag mandat till standardiseringen ochav granskning av
förslag till standarder. Dessutom tillkommer arbete med välja klasseratt

standarder överensstämmer medur svenska förhållanden.som I
Boverkets byggregler skall den för Sverige gällande klassen anges.

Boverket deltar f.n. i 40-tal olika standardiseringsgrupperett bilaga 9.
Vad gäller Nybyggnadsreglema NR har Boverket infört särskilden

bestämmelse medger europeiskaatt standarder fårsom tillämpas som
alternativ till föreskrifterna i NR under vissa förutsättningar. Dessutom
utarbetas kapitel,ett Säkerhetnytt vid användning, direktsom en

Ävenkonsekvens byggproduktdirektivet. avsnittenav Värme och Luft
helt utfonnning. Vidare bevakas utformningenges ny EGs hissdirek-av

tiv. Byggreglernas EG-harrnonisering kommer också innebära NRsatt att
konstruktionsbestämmelser, omfattar omkring hälften helasom NR,av

siktpå ersätts standarder innehållande beräkningsreglerav för bärande
konstruktioner Eurocodes.

I fråga godkännande och kontroll byggprodukterom av m.m.
samordnas i Europa procedurema för bestyrkande överensstämmelseav
i förhållande till Europastandard och riktlinjer för europeiska tekniska
godkännanden, ETA European Technical Approvals.

När produkt är tillverkad efter europeisken teknisk specifikationen
Europastandard eller riktlinje för ETA måste tillverkaren visa att
produkten uppfyller kraven i specifikationen. Denna procedur kallas
bestyrkande överensstämmelse attestation of conformity,av AC.

I vissa fall räcker det tillverkaren intygaratt produktenatt uppfyller
kraven. I andra fall deltamåste s.k. tredjepartsorganett i proceduren.
Tredjepartsorgan måste uppfylla vissa krav i direktivet. Statensom anges

för de svenskaattansvarar anmäls uppfyller kraven.organ som
Uppgiften bedöma deatt önskar bli anmälda ankommerorgan som på
styrelsen för teknisk ackreditering SWEDAC. Regeringen anmäler de

får delta i AC-procedurema inom förorgan som byggprodukt-ramen
direktivet till EG-kommissionens motsvarande EES-organ, EFTA
Surveillance Authority ESA.

Dessa provningslaboratorier, certifieringsorganorgan och kontroll-
organ kallas med samlingsnamnett anmälda Förslag till svenskorgan.
lagstiftning på detta område Lag teknisk kontrollom prop.
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angivitKommissionen harEES-propositionen.iingår199192170,
anmäldasidanmellan åansvarsfördelningförprinciperallmänna ena

andrakontroll och åochgodkännandentekniskacertifiering,förorgan
Enligtauthorities.Surveillancemarketmarknadskontrollorgansidan

åtskilda.hållas klartfunktionernaskallriktlinjerna
kommerminskargodkännandeverksamhetnationellMedan behovet av

överensstämmelsebestyrkandeochtillverkningskontroll attbehovet avav
utförasprodukter kommerfleradetta bl.a. atttill äröka. Orsaken att

godkånnanden,tekniskaeuropeiskastandard ochharmoniseradenligt att
i Sverige.gällandeblirautomatisktEGEES-länder,utfärdade i andra

tillverknings-underkastasprodukter måstestandardiseradeEftersom även
omfattningenkommeröverensstämmelse,bestyrkandekontroll och avav

öka.åtgärdenden att
ochkontrollorganför flerahuvudmanidagBoverket är externa

förskall verkaBoverketmedverkar i dessa att anpassarorganenorgan.
Flera dessabyggproduktdirektiv.organisation efter EGssin organav

inspektionsorgan.ellercertifreringsorgansjälvständigablikommer att
199394underfortgå ävenkommeromvandlingsprocedurDenna att

Boverketframtiden torde inteför detta. Iavsättasmåstevarför resurser
teknisklagenligt föreslagenkan,imedverkabehöva utan omorganen

dem, tillsammansbedömningenimedverkatillkontroll övergå att av
SWEDAC.med

dendåde årenbetydelse närmasteöka iArbetsområdet kommer att
skallBoverketbyggasskallanmäldamedstrukturensvenska upp.organ
medtillsammanskontroll medverkalag tekniskföreslagenenligt om

samråds-intensifreratanmälda EttbedömningeniSWEDAC organ.av
kommer ägaolika intressentermedförfarande att rum.

produkterför olikaskall gällaAC-procedurvilkenBeslut somom
representation isvenskförutsättasfåridag. Det attfattas EG-organav

i kraft.EES-avtalet har trättmedges, närgrupperingardessa

Byggproduktlagen

byggprodukt-införliva EGstillsyftarbyggproduktlagtillFörslaget att
innebärförordning utövermed ettlagstiftning. Lageni svenskdirektiv

ytterligareStandardiseringochmandatgivningdeltagande iaktivt
myndigheterna.föruppgifter

kommissionen, ESA,tillmotsvarigheti till EESsuppgift bestårEn att
ibedöms stå överens-specifikationertekniskanationelladeanmäla som
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stämmelse med direktivets väsentliga krav hälsapâ och säkerhet. Någon
myndighet skall offentliggöra förteckning med hänvisning till deen
tekniska specifikationer kommer bli allmänt giltiga inomatt EES.som
Sektorsmyndighetema skall även besluta den klass i tekniskaom
specifikationer för produkter tillämplig i Sverige.som anses

Införlivandet byggproduktdirektivet innebär för Boverketav även
deltagande i nationell implementeringsgrupp, beståendeen av represen-

för branschentanter och andra myndigheter, skall verka för attsom
direktivet införlivas och tillämpas pá bästa sätt.

Marknadskontrollen, torde bli den administrativatyngstasom upp-
giften, kommer läggas pâ någonatt myndighet eller flera. Eventuellt
kan myndighet få det övergripande Fören närvarandeansvaret. utreder
SWEDAC marknadskontrollen på uppdrag Näringsdepartementet.av
Boverket kan, i egenskap central förvaltningsmyndighet för frågorav om
byggande, få uppgifter vad tillsynen marknadskontrollen.avser

För kunna bedöma produkteratt vid tillsyn kan det nödvändigt attvara
myndigheterna knyter till sig olika laboratorier är fristående frän desom
laboratorier verkar enligt procedurema för bestyrkandesom om
överensstämmelse under tillverkningen.

Marknadskontrollen skall bidra till säkerställaatt ömsesidigtett
förtroende för tillämpningen i andra avtalsstater. Detta innebär det äratt

betydelsestor marknadskontrollenatt utförsövervakasav kompetentaav
myndigheter. Förtroendet för endast säkra och hälsosammaatt produkter
marknadsförs säkerställs tillverkningen elleratt slutprodukten igenom
vissa fall övervakas anmäldaav organ.

I EG-kommissionens handbok new approach det ärom attanges
nödvändigt koordinera verksamhetenatt mellan medlemsstaterna för att
minimera skillnader i kontrollen. Det krävs för samordning medresurser
övriga EES-länder vad utförandet kontrollen. Dessutom mästeavser av
likartade kriterier ligga till grund för bedömningen aktuella produkter.av

För samordna ochatt administrera marknadskontrollen bedömer
Boverket det behövsatt 4 årsarbetskrafter.ca

Ansvar i byggprocessen

Inom EG har flera olika direktiv tillkommit påverkarsom ansvars-
frägoma i byggprocessen. Arbete pågår även för närvarande. Som
exempel kan nämnas den GAIPEC, på EG-kommissionensgrupp, som
uppdrag arbetar med byggandets frågor garanti, Övertagandeom ansvar,
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bildatskommittéerolikasidan EGsvidharförsäkring. Det enoch av
fåförväntaskanoch intressegrupperorganisationerolikamängd ensom

direktiv.framtidautformningenochdiskussionernaroll iframträdande av
inomävenkonsekvensermed sigförasåledesEES-avtalet kommer att

detta omrâde.
isåvälgrad,i allt högreöverflyttasi byggprocessenAnsvaret

mark-tillmyndigheterperspektiv, frånnationelltiinternationellt som
kom-bl.a.olika aktörermängdinbegripernaden. Byggprocessen en

arbets-ansvarigaochentreprenörerprojektorer,byggherrar,muner,
ledare.

kontroll-ochtillsyns-uppföljningochallmän översynEn ansvars-,av
nödvändig bl.a.bygglovsföriarandet årochi byggprocessenfrågorna av

dettaangelägetBoverketenligt attEES-avtalet. Det ärbakgrundmot av
ochförfarandereglerutformningenställning tillochsamlatsker att av

genomförsanalysgrundligsamtidigtlösninglagteknisk avtas ensom
vidmakthålla irimligärbyggandetsamhällskontroll över attvilken som

framtiden.
regler-civilrättsligadenocksåbehöveroffentligråttsligadenUtöver

beaktas.ingen ansvaretav
ansvarsför-svenskajämföra deäruppgift i arbetetviktig attEn

bl.a.omfattaJämförelsen måsteinternationella.med dehållandena
myndig-roller,berördadelagstiftningregelsystem, parternasgällande

derasochyrkeskategorierolikaegenkontroll,ochhetskontroll ansvar,
ochochgarantierkontraktsbeståmmelser,kompetens, process-parternas

Även produkt-produktsäkerhet,inomutvecklingenskiljedomsfrâgor.
beaktas.måsteskadeståndsrättochförsäkrings-konsumentfrågor,ansvar,
och förfungerarhelheti sinhurbildfå ansvarssystemetFör att aven

Boverketansvarsreglering atttill EGsövergångunderlätta anseratt en
ochtillsyns-medi arbetetmedverkaviktsynnerligdet är att ansvars-,av

ansvarsfrågorbyggrelateradeförmedkontrollfrågoma attansvar
omfattandebehövaskommerområden. Detandramed attsamordnas

byggherrerepresentanter,ochmyndigheterandramedkontakter organ,
försäkrings-yrkesinspektionen,företrädare,kommunalaentreprenörer,

nätverkformnågonvissa arbetsgrupperBildandebolag avsometc. av
behövas.kommer att
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Typgodkännande

När Boverket bildades överfördes typgodkännandeverksamheten från
Planverket till det verket. Verksamheten skall självfrnansierandenya vara
och har organiserats enhet direkt underställd generaldirektören.som en

Syftet med typgodkännandeverksamheten har varit underlättaatt
introduktionen produkter, metoder och tekniska lösningarav nya samt
byggnadsnämndemas granskning och besiktning. I och med byggpro-att
duktdirektivet införs ändras verksamhetens förutsättningar allt eftersom
de tekniska specifikationerna standarder och europeiska tekniska
godkännanden, ETA blir tillgängliga.

Svenska typgodkärmanden för produkter kommer på sikt upphöraatt
till förmån för olika former europeiska godkännanden. Svensktav
typgodkännande och tillverkningskontroll kommer dock fortsätta underatt

övergångsperiod några år. Vidare kanen uppstå behovav utvecklaattav
för godkännandeett system hussystem och byggnader serviceav tillsom

byggare och byggnadsnämnden
Eftersom typgodkännanden är avgiftsfrnansierade bör det kunna

överlåtas åt marknaden bestämmaatt när behovet dessa upphör.-av
Svenska typgodkärmanden liksom europeiska tekniska godkärmanden bör
kunna utfärdas alla kompetenta Det krävs lagändringav förorgan. att
andra än myndigheter skall utfärda svenskaorgan typgodkärmanden.
En sådan ändring har nyligen föreslagits i 19929355prop. om en ny
byggproduktlag m.m.

Arbetet med riktlinjer för europeiska tekniska godkånnanden som
bedrivs inom European Organization for Technical Approvals, EUTA,
kommer bli mycketatt omfattande. Idag bidrar både det allmänna och
näringslivet till verksamheten.

Standardiseringen får idag statligt stöd med 50 % näringslivetsav
insatser. Boverket bör stödjaatt staten verksamhetenanser med ETA
guidelines på motsvarande sätt. Arbetet bör även bedrivas på sättsamma

standardiseringen och organiserassom på liknande sätt.ett
Boverket har preliminärt anmälts talesmanatt spokesman bodyvara

i EOTA. Med detta uppdrag följer rad uppgifter inte finansierasen som
arbetet med godkännandeverksamheten. Här kanur nämnas samordnings-

på svensk sidaansvaret med övriga utfärdar ETA, mötesverk-organ som
samhet inom EOTAs beslutande översättning riktlinjer för ETAorgan, av
och andra dokument och informationsverksamhet. Oavsett vilket organ
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Boverket, åtminstone underblir spokesman enligtslutligt måste,som
lämnas för de allmänna kostnadema.övergångsperiod anslagen

för godkännandetill de formernaunderlätta övergångFör att en nya
typgodkänn-överensstämmelse Boverketbestyrkandeoch attanserav

utvidga sin verksamhetbolagiseras och successivtandekontoret bör
certifiering produktergodkärmandeverksamheten till omfattautöver att av

det fortsätt-Härvid bör bedömning göras ävenstandarder.mot omen
samordning bör ske medknutet till Boverket ellerningsvis skall omvara

eller andraannat organ.

Boende

BoverketEuropaarbetet. områdetberörs indirekt InomBoende anserav
direktiv kreditmarknaden,behöver följa hur EGsSverigeatt om

utvecklingen.offentlig upphandling påverkar Detkonsumentfrâgor, m.m.
erfaren-och delta i internationelltviktigt Boverket kan bevakaattanses

faktabank199293 börjat byggaBoverket har underhetsutbyte. år upp en
och byggområdet. Detinternationella jämförelser bostads-för på

i EES-avtalet, och denstatistikutbytet har lyfts framinternationella typ
förväntas haöverblickar Boverket görainternationella storavsersomav

kommande folkomröstningen.aktualitet inför den

6.6 statistikFörslag om

ordningNuvarande

särskildregeringskansliet enligtstatistikfrâgoma inomIdag bereds en
dels inom respektiveavvägningar skerstyrrnodell innebär attsom

mellan departementen. Den sektoröver-ansvarsområde, delsdepartements
för. Finansdepartemen-Finansdepartementetgripande statistiken ansvarar

Huvuddelen den statligaför myndigheten SCB.äventet avansvarar
Omkring tredjedelar finansieras medframställs SCB. tvåstatistiken ettav

med andra anslagResterande delar finansieras påstatistikanslag.särskilt
Hittillsvarandeuppdragsverksamhet.intäkterstatsbudgeten och genom av

uppdragstatistikproduktion kan betecknasför SCBs ettstyrsystem som
innehåll ochstatistik medtill producerafrån regeringen SCB att

överensstämmelse vadi med SCBomfattning, i tillämpliga delar
uppdrag föreslåsdokumenterad i regleringsbrev. Dettaföreslagit, slutligt

till myndigheter.och förasdelas utupp
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Statistikutredningens Förslag

Den statliga statistikutredningen har denna bakgrund imot betänkandet
Effektivare statistikstyrning SOU 199248 föreslagit för denatt ansvaret
statliga statistikverksamheten delegeras så långt är möjligt ochsom
lämpligt till regeringen särskilt utsedda s.k. beställarmyndigheter.av
Endast SCBs förvaltningsuppgifter föreslås i fortsättningen anslags-
finansieras och SCBs medel för statistikproduktion föreslås föras över
till bestållarmyndigheter. Detta innebär all statistikproduktionatt vid
SCB föreslås uppdragsñnansieras.

Regeringens förslag

Regeringen har i proposition l992l93zl0l den statliga statistikensom
finansiering och samordning föreslagit ordning innebär vissaen som

från utredningensavsteg förslag.
I propositionen utgångspunkt bl.a. det finnsanges starka skälattsom

inte delegeraatt för och avgiftsñnansieraansvaret all statistik. Samtidigt
i första handatt staten bör ianges statistik grundläggandeengageras av

betydelse och där allmånintresset är Enstort. utgångspunkt är attannan
lag för den officiella statistiken träder i kraften ny den januari1 1993

SFS 1992889. Enligt förslaget sammanfaller utredningens definition av
basstatistik med den officiella statistiken enligt nämnda lag. Det ärovan
alltså den officiella lagreglerade statistiken är särskilt intressesom av
när det gäller ansvarsfördelning mellan myndigheter.

Förslaget innebär SCB får föratt sådan officiell statistikansvar som
griper över flera områden, samlar entydig huvudanvåndare ellersom en
där det påtagligt förtroendet för statistik. Denna verksamhetgagnar hos
SCB föreslås anslagsfinansieras tillsammans med ñrvaltningsuppgifter
och vissa centrala databaser. Ansvaret för officiell statistik för avgräns-
ade sektorsoinråden fördelas till sektorsmyndighetema och finansieras

anslag hos dessa. Detsamma gällergenom övrig statistik och statistiska
tjänster, dessa föreslås finansieras beställaren.men Förslagetav
förutsätter föratt statistik vid SCB och övrigaresurserna berörda
myndigheter til de förändringar genomñrs. Denanpassas som nya
ordningen föreslås genomföras successivt i samråd med berörda
myndigheter och departement. Förslaget innebär genomförande-att en
kommitté inrättas för i detalj planeraatt genomförandet. Senast den l
april 1993 skall tidsplan redovisas.en
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bedömningBoverkets

förslagstatistikutredningensremissyttrande överi sittredanBoverket har
beställarrnyndighetsigåtaberettverket är ansvaretförklarat att somatt

genomförs kommerförslagetbostadsområdet. Omochbygg-inom
Verketstatistikproducent.rollutveckla sinövervägaBoverket attatt som

ochuppföljningförharmyndigheten,ivärde att ansvarett somser
detproducerarocksåbostadsstöd,ochbostadsbyggandeutvärdering av
ochflexibilitetökadbostadsbyggande. Detunderlagetstatistiska gerom

fördjupade studier.tillmöjligheterökade

hälsoskydd6.7 Förslag om

ochutredai uppdragStatskontoret attjuni 1991den 6Regeringen gav
miljö- ochvaduppgifterSocialstyrelsensförslagframlägga avserom
regeringentillredovisadesuppdragetResultatethälsoskyddsfrågor. av
roll inomSocialstyrelsens1992l0i19926den rapporten ommars
Boverket,berörförslaginnehåller vissahälsoskyddet. Rapporten som

inomhusmiljö-vad gällerarbetsuppgifterfåBoverketföreslåsbl.a. nya
för frågorfåBoverketföreslåsutredningenIfrågor. omansvar

förävenluftkvalitetemissioner,olikamögel,ochfuktradon, m.m.-
bebyggelse,befintlig

lokaler.ochbostäderioch ohyrahygien-

remissutfall.blandatblevresultatetochremitterats ettharRapporten
återkommaregeringenochberedning attfortsattunderArendet är avser

förslag.med1993under vårensammanhangi annat

bedömningBoverkets

bebyggelse,befintligförslagutredningenstillstyrkerBoverket avsersom
uppgiftermotsvarandeidag harredanverkettillmed hänsynbl.a. att

uppgiftenplanering. Förfysiskombyggnadochavseende samt avserny-
årsarbetskrafter.resurstillskott på tvåbehövsdetBoverket att
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6.8 Förslag kulturstödom

Nuvarande ordning

Det administrativa för förhöjt bidragsunderlagansvaret och till tilläggslân
ligger idag hos Boverket. Riksantikvarieämbetet har dock ñransvaret
hur medlen används och för hur prioriteringar görs mellan olika projekt.

När ärendeett gäller kulturhistoriskt värdefullsom byggnaden
kommer in till länsbostadsnämnden faller det länsbostadsnämndenpå att
undersöka antikvariska myndigheter godkänt ombyggnadenom och att
sedan räkna och lägga framut förslag på hurett mycket kulturstöd somÄrendetbör utgå. remittera till länsantikvarien efter ha hörtattsom,
Riksantikvarieämbetet, tillstyrker förslaget eller del den föreslagnaen av

Boverket sköter därefter den administrativasumman. hanteringen kring
utbetalningarna stödet.av

Utredningens Förslag

Utredningen föreslår föratt de medelansvaret används till förhöjtsom
bidragsunderlag och tilläggslán överñrs från Boverket till Riksantikvarie-
ämbetet. Stödet omvandlas i samband härmed till bidragsstöd.ett Detta
föreslås inte formellt knutet till generellavara statens stöd till bostads-
byggandet, i första hand iutgå sambandmen avses med ombyggnader

delfinansierats med de generellasom räntebidragen. Begreppet bostäder
m föreslås vidare definitionm än idag ochges bören framgent även

kunna inkludera komplementbebyggelse, exempelvis i form lokaler iav
bostadshusens bottenvåningen i stadsmiljö och övriga byggnader som
ingår i mangården i lantlig miljö. Byggnadsminnesvärd bebyggelse skall
kunna få stöd till 90 % överkostnadema,upp och för övrig kultur-av
historisk värdefull bebyggelse skall stöd 50 % kunna utgå.om

Beträffande handläggningen föreslås Riksantikvarieämbetetatt delegerat
stödet och beslutanderättenut över det till länsstyrelserna. Eftersom

länsbostadsnâmnderna kan väntas bli inordnade i länsstyrelserna kommer
nära samarbeteett mellan dem och länsstyrelsemas kulturrniljöenheter att

kunna upprätthållas på naturligt sätt.ett Unsbostadsnämndsfirnktionen
förutsätts bistå kulturmiljöenheterna med bedömningar fastighets-av
ekonomisk och byggteknisk karaktär i samband med ombyggnad och
upprustning även sådana ärenden inte får stödav över bostads-- som
finansieringssystemet. Handläggningen blir med andra ord en renlänsstyrelseangelägenhet.
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Riksanti-tillförasförutsätts dessutomFastighetsekonomisk kompetens
uppföljning ochmetodutveckling,rådgivning,centralt förkvarieämbetet

hela landet.förutvärdering som en resurs
uppgifteradministrativafåkommer dessutomKulturmilj övârden att nya

bidragen.och betala dein underlagmed utatt ta nya
Även föreslås omvadlasundersökningarför arkeologiskatilläggslånen

Riksantikvarieämbetet.till bidrag och hanteras av

bostadsfinansieringenordinarieinom för denVissa insatser ramen

insatser inommöjlighet till vissaförslaglägger ocksåUtredningen ett om
föreslårUtredningenbostadsfmansieringen.ordinarieför den attramen

anpassningskost-för s.k.bidragsunderlagetförhöjningmöjlighet till aven
bör endastbostadsfinansieringens Detinomfinnas kvarnader bör ram.

åtgärdermed sådanasammanhängeranpassningskostnadergälla somsom
bidragsunderlaget.iåtgärder ingårstödberättigade, dvs.är som

varsamhets-falla underombyggnad börAnpassningsåtgärder vid annars
normalt inte betraktasdärförkap. och börkravet i PBL 10 §3 som
uppgift blir inomKulturmiljövårdensmerkostnad.antikvarisk att ramen

värdet.antikvariskabostadsfmansieringen intyga detför
denombyggnader årförbehållasFörhöjningen föreslås som av
föröverskrider taketkostnadshänseendeprojekt iomfattningen att

omfattande ombygg-mindreombyggnad. det gällerför Närschablonen
inte til 80-procents-sammanlagda kostnaderna nårdenader där upp

tillanpassningsátgärder koppladefördyring grundbör påtaket, aven
skälighetsbedömningingå i dennaturligt kunnasättombyggnaden på ett

bidragsunderlaget.beräkningenförsker inom avramensom
lättnadadministrativinnebär förslaget att ettSammantaget genomen

kulturramen, kanskulle gå översmåbidrag,antalstort armarssom
enklare sätt.hanteras på ett

den konsekvensenfår de genomförsförslagUtredningens attom
Länsbostadsnämnds-kulturstödet.förblir avlastatBoverket ansvaret

kulturmiljö-biträdaförutsätts fortsattlänsstyrelsenfunktionen inom
fastighetsekonomiskbedömningarhandläggningen och medenheterna i av
fortfarande handhaförutsättsBoverketbyggteknisk karaktär.och

stödet.det gamlaadministrationen av
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Boverkets bedömning

Boverket har i remissyttrande anfört omläggningen medföratt relativt
arbetsbelastning länsstyrelserna.stor på Boverkets insatser i de frågor
utredningen behandlar är resursmässigt mycketsom begränsad, 0,5

personmânad år.per

6.9 Byggregler m.m.

6.9.1 Regelförenkling inom PBL-området

När Boverket inrättades fick verket regeringens uppdrag utarbetaatt
föreskrifter och allmänna råd till PBL för såväl nybyggnad som
ombyggnad. Föreskrifterna skulle långtså möjligt uttryckas som
funktionskrav. Nybyggnadsregler NR, Svensk Byggnonnersattesom
SBN, fastställdes obligatoriskt gällaatt fr.0.m. den januari1 1991;
arbetet med ombyggnadsregler har inte avslutats.

Arbetet med Nybyggnadsregler avseende byggnader krävernya som
bygglov har fortsatt och resulterat i ändringar NR 1-4. Den nya
versionen NR NR beräknas4 träda i kraft den januariav 1 1994. En
avsikt med Omarbetningen är redaktionellt ochatt i viss mån innehålls-
mässigt NR till de egenskapskrav avseendeanpassa den färdiga bygg-
naden meddelas i EGs byggproduktdirektivsom 89106EEG. Detta
kommer bli giltigt iatt Sverige i samband med EES-avtaletatt träder i
kraft. Omarbetningen syftar också till förenklaatt våra nationella
byggregler så bygg- och bostadsmarknadenatt i framtiden kan bättreges
förutsättningar för valfrihet och konkurrens.

NR innehåller idag detaljerade krav på rumsstorlekar, rumssamband,
inredningar, utrustningar föreskriftersamt tekniska lösningar.m.m. om
Från många håll har hävdats dessa krav hämmatatt utvecklingen av
tekniska innovationer och möjligheternaatt variera bostadsutform-att
ningen varit begränsade.ytterst Boverket ersätta dessa kravattavser nu

föreskriftermed formulerade i funktionstermer. Detta kommer ökaatt
byggherramas möjligheter bostädersatt och lokalers utformninganpassa
till brukamas krav och önskemål. Samtidigt kommer byggherrens ansvar
för byggnadens funktion att accentueras.

Nybyggnadsreglema liksom det tidigare SBN-systemet baseras på
bestämmelser i PBL. I slutbetänkande utredningen stöd förstatensav om
bostadsfrnansieringen Avreglerad bostadsmarknad del II, SOU 199247
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påverkar deti sinförändringar PBL,flertalföreslås turett somav
föreslår PBLsUtredningenför.Boverket attregelsystem svararsom

nuvarandedeteftersomöver,planprocessenbestämmelser sesom
Ävenkostnadsdrivande. PBLssarnrådsförfarandemedsystemet anses

ärdettydligare framgårdetsåbör omarbetas, attansvarsregler att
Vadbyggnaden.fel hoseventuellaförharbyggherren ansvaretsom

förförutsättningarnautredningen attbygglovförfarandetgäller attmenar
särskild lag börbyggnader tillföreskrifterflytta PBLsöver enom

bygglovprövningentekniskaundersökas denocksåstuderas. Det bör om
bygglov kan ersättasvidprövningenplanmässigadenbort ochkan tas om

detaljplan.områden medinomanmälningsförfarandemed ett
ibestämmelser PBLenskildaantalpekar ocksåUtredningen ettut som

skallbyggnadergäller kravetomarbetas. Dettabort ellerbör att varatas
kravettrevnad,möjlighet tilländamål och attsittlämpliga för ge

och driftskost-underhålls-reparations-,utförasskall såbyggnader att
påverkamöjlighetermyndigheternas attnader begränsas samt en

och färg.utformningbyggnads yttre
direktiv till översyngivitnovember 1992den 26Regeringen har av

kan kommautredningsförslagenVissa attbestämmelser i PBL.vissa av
vårriksdagen.tilli propositionbehandlas redan

hissarförordningtill6.9.2 Förslag m.m.om

ordningNuvarande

uppmärksammades redanhissarreglernaöversynBehovet omavav en
och1985 249861,bygglagoch prop.plan-propositionen Nyi s.om
17,198889BoUlriksdagentagitsocksåhar680. Frågan s.avupp

tillsyns-övervägandenviktenunderstrukitbl.a.rskr 28 att omavsom
till stånd.kommerverkligenför hissaransvaret

andraoch vissamaskindrivnahissar,bestämmelser portarGällande om
förordningenoch i1939783hisskungörelsenianordningar finnsrörliga

i fleraHisskungörelsen ärmaskindrivna1979210 portar m.m.om
föreskrifterexempel kan nämnasföråldrad. Som attstarktavseende
rulltrappor,transportanordningar såsomochlyft-modernaavseende

saknas.sophämtningsanordningarskidliftar och
Arbetarskyddsstyrelsenfårhisskungörelsen 1939783s.k.Enligt den

beskaffenhet ochanordning,rörandesäkerhetsföreskriftermeddela
nämndkommunaladentillsynen utövasmedanhissbegagnande avav

tillsynsmyndig-byggnadsväsendetochinom plan-uppgifterfullgörsom
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heten. För tillsynens utövande skall anlitas personal från riksprovplatsen,
i detta fall från AB Svensk Anläggningsprovning SA. För uppförande

hiss krävs utöver byggnadslov även medgivande tillsynsmyndig-av ett av
heten. Innan hissen i bruk krävs dessutom förstatas besiktning utförden

ÅterkommandeSA. besiktning personhiss skall sedan görasav av
årligen, medan andra hissar skall besiktas âr.vart annat

Enligt förordningen 1979210 maskindrivna gäller iportarom m.m.
fråga konstruktion och utförande PBL de föreskrifterom samt som
meddelats med stöd PBL. Innan maskindriven i bruk skallportav tasen

besiktasden SA, även skall utföra återkommande besiktning medav som
intervall tvâ år. Tillsynenett utövas den kommunala nämndav av som

fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

Förslag till förordning hissarny om m.m.

Inom Näringsdepartementet har utarbetats förslag till förordningny
hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Förslaget innebärom att

hisskungörelsen och förordningen maskindrivna ersättsportarom m.m.
förordning. Innehållet i denna är inte slutligtav en bestämtny men

innebär i regleringen utvidgasstort tillatt gälla alla rörligaatt anord-
ningar i och i anslutning till bebyggelse och är tillgängliga försom
allmänheten hissar, rulltrappor,Lex. skidliftar, soptransportanordningar,
motordrivna Föreskriftsråttenportar kommer i huvudsakm.m. att
delegeras till Boverket. Detta gäller dock inte Arbetarskyddsstyrelsens
rätt meddela föreskrifteratt arbetsmiljöfrågor.om

Andra förändringar jämfört med nuvarande reglering är besiktnings-att
frekvensen troligen kommer minska och kontrollbestämmelselsemaatt att

till EGs öppna för teknisksystem provning och kontrollanpassas A
Global Approch. Systemet innebär alla offentligaatt ochorgan,
enskilda, visat de uppfyller relevantaatt kompetenskravsom ges
möjlighet utföra besiktningar.att Systemet medför också det svenskaatt
riksprovplatssystemet kommer försvinna. Inom hissomrâdetatt innebär
detta besiktningar istället kommeratt kunna göras alla deatt av organ

bedömts kompetenta utföra denna uppgift.attsom
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6.10 resursbedömningarBoverkets en-
sammanfattning

resursbedömningarNedan redovisar Boverket sammanfattning deen av
anslags-gjort uppdatering den fördjupadeverket har i sinsom av

framställningen.

FörändringFörändringResurserResurser
i i VPFAF
9293-9394 9293-94959293

Byggd miljö och
hushållning
med 1,028 1,0naturresurser
Fysisk 0,5 0,5planering 21
Byggande 7,5 12,064 -

6,8Boende 56 6,8 -
3,5service 56Gemensam 0 -

2392 2252Summa 15,8 20,8-

Förändring jämfört
med 34,8FAF 14 1,8+- -

inträffarl Hela den redovisade besparingen
handläggningförst 199596 förnär resurser

bostadsbidrag minskar.av

Tjänsteexport ingår2 12 åa

inte tagits tillI sammanställningen har hänsynovan

förslaget statistiken avsnitt 6.6,seom-
förslaget avsnitthälsoskydd 6.7,seom-
förslaget kulturstöd avsnitt 6.8,seom-
hissförordningen avsnittse 6.9.2.-
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Överväganden7

7.1 Allmänna förutsättningar
Omprövning

I den ekonomiska politiken har det under åtskilliga år rått relativ enighet
vilka förutsättningar gäller för denom offentliga verksamheten undersom

1990-talet. Under den långa utbyggnadsperioden sedan 1950-talet har
tillgången skattemedelpå gjort det naturligt för och kommunstat att
bygga produktion iut regi för tillgodose behov.att Kravetegen i dennya
ekonomiska politiken få kontrollatt över växande budgetunderskottett
har gjort det nödvändigt omprövaatt delar denstora offentligaav

Åtgärderverksamheten. för främja marknadsekonomiatt och pröva
alternativ till offentlig produktion är väsentliga inslag i den ekonomiska
politiken. Bland de förändringar förutses ingår ökade inslagsom av
marknadsstyming, beställare-utförare-organisation och affärsmässig
upphandling konkurrens mellansamt regi och entreprenad. Omegen
avgifter för offentligatas ut tjänster ökar trycket på producenten delsatt
bevaka kostnader och kvalitet, dels produktionen till ändringaranpassa
i efterfrågan.

Enligt budgetpropositionen 1991 prop. 199091100 bilaga 2 10s.
behöver den statliga administrationen reduceras med 10 % genom
strukturella förändringar under 3-årsperi0d. I arbetet meden att
effektivisera den offentliga sektorn detär i första hand kärnan skallsom
värnas rättsväsende, försvar, vård, utbildning och ekonomisk- omsorg,
trygghet vid ålderdom, handikapp och sjukdom medan andra delar-
måste utsättas för marknadsliknande förutsättningar.mer Boverket ingår
bland myndigheterna utanför kärnan.

Statsmaktema har inte gjort några väsentliga förändringar därefter i
riktlinjerna för den statliga sektorns utveckling.
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Förvaltningspolitik

medel förharmyndigheterna ettstyrningpolitiskeffektiv settsEn somav
kräver.politikenekonomiskadenomprövningardeåstadkommaatt som

regeringenharstatliga sektorninom denutvecklingenförriktlinjernaI
mellangörasåtskillnad börorganisatorisktydligareuttalat att en

ochuppdragetskall görasvadformulerarbeställaren, -som -som
resultatetönskadedethursjälv avgörafrihetharproducenten attstorsom

ärbeställareproducentFunktionsuppdelningenskall åstadkommas.
ochmålstymingkallasbrukarstyrformför denkaraktäristisk somsom

projektArbetsformenmåluppfyllelse kan mätas.gradenförutsätter att av
målstyming.typisk förarbeta äri detväl in sätt att sompassar

offentligimålmätbaraentydiga ochformuleraSvârighetema att
gårresultatdemed mätanöja sigofta fårverksamhet gör att somatt man

resultatupp-tillinputbudgetstymingförskjuts frånmäta. Intressetatt
styrning.resultatorienteradochmâl-talaroutputföljning nu omman-

fâspeglar kravresultatstymingen attmâl- ochbakomAmbitionema
sektorn. Enoffentligatill denanslåsde merut sompengarmer av

formulerad verksam-allmäntleda tillkanpreciserad styrning att en
projektbe-ochutpräglade uppdragblitillhetsinriktning övergår att mer

konkurrens.förkan utsättasi ökad gradställningar, som
förvaltnings-flytta överarbete medsedan längeDet pågår attett

tillregeringskanslietbesvärsärenden, fråndelvilka ärärenden, storenav
utvecklings-ocksåfinnsdomstolar. Detochförvaltningsmyndigheter en

brukartidefterverksamhetlagregleradsamband medlinje har att ensom
minskarpolicymakinginslagetlösningar. Närochsina formerñnna av

försverksamhetenönskvärträttssäkerhetssynpunkt attdetkan varaur
välförefaller stämmautvecklingdomstolsväsendet. Dennatillöver

föredrarSverigegradhögre äniförhållandet EGmed detöverens att
praktisktmodellen skersvenskakonfliktlösning. I denfördomstolar en

följaförutsättsmyndigheternacentralalagstiftning. Dekontinuerligtaget
lagändringar.tillbehövs,initiativdeoch t.ex.utvecklingen ta som
föreskrifter;beslutabemyndigandefåocksåkan attMyndigheterna om

rådallmännamyndighetcentralbemyndigande kan utsärskilt geutan
författning.tillämpningenansvarsområdesittinom avom

ramlagstift-med s.k.teknikenhörsvenskadetTill bilden systemetav
avseddalagregler,hållna attallmäntkaraktäriserasning, avsom

ochregeringsförordningarregler idetaljerademedkompletteras mer
gradi högredelegeraslagstiftningdenmyndighetsföreskrifter. I typen av
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intresseavvägningen till verkställighetsniván, i Sverige ofta till förvalt-
ningsmyndigheter. I samband med statsmakternaatt ställning tilltog
riktlinjer för förändringar det statliga regelsystemet prop.av
198384l19, KU 25, rskr 245 uttalade konstitutionsutskottet att en
minskad användning ramlagstiftning bör viktigav delvara en av
ambitionen förenkla ochatt rationalisera regelsystemet.

Avreglering

Under 1970-talet började uppmärksammas den höga lagstiftningstaktenatt
gjorde det svårt för både enskilda och myndigheter hänga medatt i
förändringarna och vad gällde.veta Eftersom regelsystemetsom genom
sin svåröverskådlighet kom motverka reglemasatt styrande syfte, blev
det angeläget begränsaatt antalet regler och över utformningen dese av

behöver kvar.som vara
Som grund för beslut regel skall finnas underlagom ny bl.a.som

belyser regelns ekonomiska och andra konsekvenser. Dessa krav infördes
först för myndigheternas del begränsningskungörelsengenom gällermen

även för departementens författningsarbetenumera och för kommittévä-
sendet. Arbetet med avreglering och regelreformering är led iett
verksamhetsplaneringen inom statsförvaltningen, vilket bl.a. innebär att
reglerna skall bli föremål för konsekvensanalyser tredjenya år ivart
samband med den fördjupade anslagsframställningen.

EES och EG

Den faktoryttre starkast torde kommasom påverkaatt utvecklingen i
Sverige är den s.k. Europaanpassningen, har sin grund i EES-som
avtalets krav på Sverige införlivaratt antalett stort EGs rättsakter iav
svensk lagstiftning. Påverkan utifrån kommer givetvis öka vidatt ett
framtida medlemskap i EG. I detta ligger också möjligheter till for-
skningssamarbete och vidgat kunskapsutbyte.

Frågan är hur Europaanpassningen och internationaliseringen över-
huvudtaget kommer påverka denatt svenska statsförvaltningen vidsom

jämförelse med andra länder har vissaen särdrag

den statliga förvaltningen är skarpt tudelad- mellan regeringskansli
och förvaltningsmyndigheter

.de svenska departementen är relativt små och inriktade- på frågor av
politisk karaktär, medan förvaltningsärenden så långt möjligt
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framförocksåanlitasdessa att tamyndigheterna;tilldelegeras
ställningstagandenpolitiskaförunderlag

konsekvensomfattande,relativtkommittéväsendet ärsvenskadet en-
småärdepartementenbl.a. attav

lagtillämpningomfattandeförförvaltningsmyndighetema ensvarar-
domstolarnasjälvständighetlagenunderoch har somsamma

rättskällorbetydelseharpropositionema,främst storförarbeten, som-
rättsutvecklingenroll ibegränsadhardomstolarna en-

harstörsta,relativtvästvärldensi Sverige, settoffentliga sektornden-
decentraliserasträvanpräglatsdecennierna attde senastetre av

arbetsuppgifter till kommunerna
regionernaochstarkaärkommunerna svaga-

beslutsprocessenoffentligai denmedverkarorganisationerna som-
myndighetsstyrel-också itidigareutredningaroch iremissorgan

ser.

det,till ärsyftarEGdensamarbeteinternationellt typI somett somav
och delsunderlagha bradelsnödvändigtförhandlingsarbete, ettatti allt

inter-dethålla ihopBehovetargumentering.entydig attföra aven
regeringskanslietförförhandlingskaraktär talar attnationella arbetet av

ikancentralmyndigheterna. Detfrånuppgiftervissaöver samman-tar
regeringskanslietDanmark, däriskervaddet ärnämnashanget att som

läggsdennanärPlanstyrelsen,den danskafrånuppgifteröver ner;tar
tillförs överplaneringfysiskområdetPlanstyrelsen inom13omkring av

traditionmedländerMiljöministeriet. IPlanavdelning inyinrättad aven
centralise-handstilldet näraliggerministeriet attochministerstyre stora

följd inter-tillproblem,leder tillutvecklingen t.ex.när avnyara,
traditionharstatsförvaltningensvenskanationaliseringen. Den annanen

frågorpolitiskasig påinriktakanregeringsstab,relativt litenmed somen
ärenden.andrahandläggaförcentralmyndigheternaanvända attoch kan

vaksamhet kommavisskanskall bestå,organisationsmodelldennaOm
innebärorganisationslösningarefterkrävas enattmot ta somatt

regeringskansli.växandetilluppgifterochcentralisering ettresurserav
svenska pådetgradi högre änbyggerlegalistiska rättssystemEGs

skillnaderpåtagligafinnsDeträttsutvecklande faktor.domstolspraxis som
förmetoderbeträffandeochi beslutsprocessenöppenhetenbeträffande

myndigheterna.styrningochlagstiftning av
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7.2 Direktivens utgångspunkt

En utgångspunkt för översynen är, enligt direktiven, att statlig
verksamhet skall inriktad förstapå i hand frågorvara innebärsom
myndighetsutövning. Därmed bör jämställas den uppsikts- och råd-

vningsverksamhet den kunskapsfönnedlingsamt direkt knuten tillärsom
myndighetsutövning .

Direktivens generella beskrivning vad det år för verksamhettypav av
kan statlig kräver viss tolkning försom kunnavara vägledningatt ge

beträffande Boverkets arbetsuppgifter. Syftet med detta avsnitt är att
försöka närmare beskriva, i generella ordalag, vilken verksamhettyp av

bör kunna centrala nryndighetsuppgifter.som vara

Myndighetsutövning

Den grundläggande definitionen myndighetsutövning återfinns iav
ÄFLPr0p.motiven till äldre förvaltningslagen 197390 397 meds.

hänvisning till 197130 330 ff. Med myndighetsutövningprop. s. avses
utävning befogenhet fär enskild bestämmaatt förmån,av rättighet,om
skyldighet, disciplinátgärd, avskedande eller jämförbart för-annat
hållande. Denna definition är också utgångspunkten för förvalt-nya
ningslagen 1986223 konsekvent talar myndighetsutövningsom om

någon enskild.mot
Ordalagen i förvaltningslagen antyder lagstiftarenatt med myndig-

hetsutövning har ñrvaltningsavgörandenavsett i enskilda fall, dvs.
beslut verkställande förvaltningsorgan fattarsom med tillämpning av
statsmakternas normgivning. Emellertid sägs i förarbetena till förvalt-

ÄFLningslagen begreppetatt myndighetsutövning enskild täckermot
även ärenden meddelande föreskrift till allmänsom avser efterrättelseav
normbeslut. Råd, upplysningar, remissyttranden och liknande
uttalanden rättsverkanutan däremot inte myndighetsutövning.anses vara

Myndighetsutövning förutsätter lag- eller författningsstöd.annat

Boverkets myndighetsutövning i förvaltningslagens mening omfattar
följande normbeslut

verkställighetsñreskrifter enligt PBLPBF-
föreskrifter miljökonsekvensbeskrivningar enligt- om NRL
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tillstatligt stödförfattningarenligtverkställighetsföreskrifter om-
energiinvesteringarochkulturlokalerbostäder,

produkter.kemiskaföreskrifter om-

förvaltningsbeslutVidare om

typgodkännande-
avseendebehörighetarbetsledare ochansvarigñrriksbehörighet-

ventilationskontroll
bostads-plan förekonomiskintygsgivare förbehörighet att vara-

ochrättsföreningar

ärendeöverklagattörvaltningsbeslut i om

m.fl.radonbidragräntebidrag,investeringsbidrag,-
bostadsbidrag-
bostadsanpassningsbidrag.-

myndig-tordebehörighetliksomtypgodkännandeBeslut varaomom
överklaga.myndighetsmonopol, rättlagfäst,i nuläget atthetsutövning
EES-avtaletföljerkontrollprovning ochfördetI öppna system avsom

bedömningtekniskprövningmotsvarande utankommer att enses som
myndighetsutövning.karaktär av

enligtBoverket haråterkravsmåliföreträdauppgiftDen statenatt som
myndighetsutövning.intebidragsbestâmmelser tordeellerlåne- vara

uppsiktTillsyn -
Boverket harmedanlänsstyrelsen tillsynutövarkap. 8 §Enligt PBL 1

riket.byggnadsväsendet iochplan-uppsikten överden allmänna
skillnadlänsstyrelsen, tillsin grund itorde haordvaletSkillnaden i att

beslutoch fattai beslutsprocessendirekt ingripakanBoverket,från som
befogenheterSådanaenskild.ellerkommunförkonsekvenserfår rättsliga

kontroll bl.a.statlighandlarkap.enligt PBL 12länsstyrelsenhar omsom
överklagande.enligt kap.och 13riksintresseområdenbeträffande omav

kunnabörkonsekvenserrättsligaingripanden medDen typen av
definition har använtsenligt denmyndighetsutövningmedjämställas som

enskild.åtgärdersikteochförvaltningslagen moti tarsom
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Boverket har vidare tillsynsuppgifter enligt antal författningarett stort
statligt bostadsstöd. I verkets för bostadsstödetom fungerarattansvar

tillfredsställande ingår överklagandeinstansatt och utöva tillsynattvara
även över kommunernas verksamhet avseende bostadsanpassningsbidrag.

Uppgiften utöva uppsikt haratt karaktär, såtillvidaannan som
befogenhet saknas fatta beslut haratt rättsverkan. Boverkets uppgiftsom

utöva tillsyn över tillämpningenatt PBL och NRL innebär ocksåav en
skyldighet anmäla behov åtgärderatt till regeringen.av

Här uppsikt fallaantas utanför myndighetsutövning i förvaltnings-
lagens mening. Nedan diskuteras vilka uppgifter vid sidan myndig-av
hetsutövning lämpligen kan skötas central myndighet.som av

Styrinformation basinfonnation-

Det underlag regering och riksdag behöver för sina övervägandensom
kallas här styrinfonnation. Detta underlag behöver inte produceras i
myndighetsregi. Men det inom område finns långsiktigtett behovom ett

lagstiftning eller andra statliga åtgärder förav påverka utvecklingen,att
kan det lämpligt hålla fastatt för följavara utvecklingen.att Ien resurs
den svenska förvaltningsmodellen finns den vanligentypen av resurser
i centrala myndigheter med tillsyns- eller uppsiktsansvar.

Boverket tillhandahåller den information regeringen vill ha inom den
fysiska planeringen och beträffande bostads- och byggmarknaden genom

följa utvecklingenatt och redovisa sina iakttagelser och slutsatser i
utredningsrapporter, remissyttranden i sinaprognoser, samtm.m.
anslagsframställningar. Här ligger sådana uppgifter identifieraattsom
oklarheter och problem i lagstiftningen, analysera vilka effekter olika
åtgärder har och föreslå åtgärder ökar måluppfyllelsen. Behovetsom av

för denna långsiktiga stabsuppgiftresurser åt regeringen kan bara
uppskattas i drag, bakgrund demot ambitionergrova stats-av som
makterna har påverka utvecklingenatt inom området.

Till Styrinformation kan också hänföras den information stats-som
makterna behöver till myndigheter och allmänhet, framföranser alltges
i samband med lagstiftning införs.att I allmänhet år det sannoliktny
lämpligt den centralaatt myndigheten på området får i uppdrag drivaatt
informationskampanjer, eventuellt med särskilda medel för det till
omfattning och inriktning preciserade ändamålet. Men uppdraget kanom
klart preciseras, är det inte självklart det skall gå till myndighetenatt -
i princip bör också kunna övervägas sådana tjänsteratt upphandlas på
marknaden.
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uppdragfår imyndighetercentralaockså attförekommerDet att
rådallmännatillämpning. Merreglersrådutfärda allmänna omom

nedan.
efter-till allmänreglerändradeellerinformationBehov om nyaav

ställningStatsmaktemanormgivning.konsekvens tarrättelse är aven
handböcker,finansierasbörinformationsinsatsematill hur t.ex.-
fattasmed beslutsambandilöpande informationutbildning, att nyom-

lagstiftning.ändradeller
s.k.produktionförstatsförvaltningenden centralaVidare används av

vilken detnyttighet förkollektivkaraktärenbasirgfomzation med av
säkraotillräcklig förefterfråganperiodiskfinns attvisserligen menen

sådanmedmyndigheterExempelfinansiering.långsiktig pro-en
statistikochBoverketsoch SGU.duktion SMHIär SCB, prognoser

regerings-anslagsñnansieradbyggmarknaden ärbostads- ochavseende en
nyttighet.kollektivinslag ocksåtorde habeställning den avmen

Behovetregeringen.fortlöpandestyrinformation bedömsBehovet avav
budget-fördjupadelämpligen i denbasinforrnation prövasmedel förav

ändelfinansieraskanBasinformationtredje år.vart av annanprocessen
staten.

informationAnnan

Återstår ochinformation änbehovetdiskutera hur styr-att av annan
tillgodosesfinansieras. frångäller efterfråganDetskallbasinformation

ochföretagoch byggareförvaltarebyggmarknadenaktörerna på -
Konkurrensver-myndigheteroch vissaintresseorganisationerenskilda,
tredje ärochFinansinspektionenKonsumentverket,ket, gruppen-

enskildadvs.allmänhetenmarknadsaktörerpotentiella personer--
förbyggmarknadenaktiva påinte äroch husköparehusägare som

bjuds.tillfällebli detkantillfället ommen som
råd ellerallmännatillgodoses medefterfrågan kanDenna externa

andraochliksom lagarråd ärhelt enkelt. Allmännainformation,med
de intebindande, dvs. utgörinteärgenerellt tillämpbaraföreskrifter men

Dedefinition har använtsmyndighetsutövning enligt den ovan.som
författningssamlingsförordningenifinnsråddefinitioner allmänna somav

centralafår in imaterialvilket1976725 har syftet tasatt somange
det kantillMed hänsynförfattningssamlingar.myndigheters att synas

skulle kunnaformauktoritativamed sinallmänna råd anses mersom om
information, finns detmyndighetsutövning äntilldirekt knuten annan

råd är.vad allmännaanledning pånärmarese
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Allmänna råd, rådgivning och kunskapsfömiedling

Allmänna råd är till sin karaktär generella, dvs. de riktar sig till en
obestämd krets. Det skiljer allmänna råd från andra generella råd ärsom

de gäller tillämpningenatt föreskrifter.av
Råd kan också specifika med syftet lösa preciseratatt problem,vara ett

hur PBL skall tolkast.ex. i visst fall. Dennaett betydelse härges
begreppet rådgivning, används i direktiven och förutsättssom som avse
något än kunskapsförrnedling.annat

I rättsstat sker myndighetsutövning under lagarna,en dvs. på grundval
generella rättsregler domstolar och förvaltningsmyndigheterav isom

konkreta fall skall tillämpa självständigt. denI svenska lagstiftnings-
modellen finns bakom normbesluten öppet och ofta utförligtett redovisat
beslutsunderlag i form motiv och fakta. Detta underlag är stöd förav
såväl myndigheternas självständiga regeltillämpning enskildassom
lagtolkning.

varDet tidigare vanligt myndigheteratt riktlinjer eller an-utgav
visningar hur lagbestämmelser skallbör tolkas. Därigenomom skapades
oklarhet vilka regler bindande och vilkaom barasom var som var
rekommendationer. Strävan har sedan tillkomsten nuvarandeav rege-
ringsfonn varit göra klaratt åtskillnad mellan rättsligt bindandeen
föreskrifter och allmänna råd tillämpningen föreskrifterom av som
inte år bindande. Myndigheternas föreskrifter vilar på bemyndigande av
riksdag eller regering; det gör inte allmänna råd. Däremot gäller för både
föreskrifter och allmänna råd regelutfärdande myndigheteratt skall utreda
och bedöma kostnadskonsekvenserna regler och dokumenteraav nya
dessa utredningar.

Allmänna råd hur myndighet tillämpaanger att rättsregelen avser en
likväl inte bindande. Ommen anses central myndighet haren som

utfärdat allmänna råd också är överklagandeinstans, kan dessa regler i
praktiken bli lika styrande föreskrifter. Detta förklarassom attav
beslutsorgan på lägre nivå i instansordningen kan förväntas tolka och
tillämpa författning i enlighet med centralmyndighetensen i allmänna råd
uttalade uppfattning tillämpningen. Det gäller i synnerhetom när
centralmyndigheten också är slutinstans, vilket Boverket är i exempelvis
ärenden statligt bostadsstöd. Om bortser frånom denna effektman av
reglerna är emellertid allmänna råd myndighetsspeciñk formen av
information kan helst dvs. allmännasom råd är iges av vem som -
princip konkurrensutsatt information.
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Sammanfattning

tolkningdenenligtmyndighetsutövning ärDirekt knutna till av-
avseendeuppgifterBoverketshar redovisatsdirektiven ovansom -
däremotbasinfomrationen ärstyrinformation;och uppsikttillsyn samt

myndighetsutövning. frågaDet ärknuten tilldirektinte sättpå samma
lagstiftninggrundade påhuvudsakligenbeställningar,statsmakternasom

sambandivid behov,omprövasmed anslagoch finansierade t.ex.som
detframbehövaBasinformationen kanmed lagändringar. utan atttas

till lagstiftning.anknytningfinns någon
inriktadverksamhet skallstatligutgångspunkt ärDirektivens att vara

harverksamhet. Ovandärtill direkt knutenochmyndighetsutövningpå
Boverketverksamhet denvilkendiskuteratsordalagi generella typ nuav

därtill knutenmyndighetsutövning ellerbörhar, anses varasom
olikaBoverketshärbakgrund analyserasverksamhet. dennaMot

verksamhetsgrenar.

medhushållning7.3 miljö ochByggd naturresurser

tillämpningengrund ihar sinplaneringuppgifter rörande fysiskDe som
verksamhetsgrenarredovisning till tvåi BoverketsPBLNRL hänförsav

finnsbehovutredningensför planering. Förmiljö ochför byggd enen-
redovisasDeverksamhetsgrenama.de bådaskiljainte anledning att

avsnitt.idärför här samma
bl.a.verketskallinnevarande budgetårförEnligt regleringsbrevet

igenomslagintentionernaturresurslagensmedpåskynda arbetet att ge
rniljökonsekvensbeskriv-metoder förutvecklaplaner och beslut samt

verkenstatligamed de centralasamverkanvidare iVerket skallningar.
beslutsprocessocheffektiv planerings-fåmedpåskynda arbetet att en

infrastrukturutbyggnad.ändamålsenligfrämjar ensom
49f.n. 21sysselsätter 28verksamhetsområdenbådaDe +

regeringsuppdrag,15 %verksamhetsområdet ärårsarbetskrafter. Inom
utvecklingsarbete.%verksamhet och 50l3 löpande ca

anslagsfrarnställ-fördjupadeuppdatering denbedömer i sinBoverket av
resurstillskottbehövsdetkommande budgetårenför deningen två ettatt

internationelladet ökadeföljdårsarbetskrafter, främst1,5på avsom en
rniljöinsatser.och ökadesamarbetet

enligt PBLuppsiktsansvaretmed stödsker i huvudsakVerksamheten av
således verkaverksamhetenmålet för ärövergripandeoch DetNRL. att
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för den fysiska planeringenatt och beslut rör mark- och vattenan-som
vändningen främjar god livsmiljö och god hushållningen meden
naturresurser.

Kraven på ökad miljöhänsyn i samhällsutvecklingen har alltmer präglat
inriktningen Boverkets verksamhet områdetpå underav de åren.senaste
Den ändrade inriktningen, har sin grund i riksdagsbeslut, särskildasom
regeringsuppdrag och regleringsbrev jfr avsnitt 2.4, har bl.a. inneburit
utveckling metoder i syfte utnyttja fysiskav att planering för att
förebygga miljöproblem och åstadkomma god hushållning meden

Somnaturresurser. led i arbetet harett Boverket inlett samarbete medett
Naturvårdsverket i frågor intresse. Huvudsakligagemensamt uppgifterav
i detta samarbete är bl.a. utvecklaatt metoder för miljökonsekvensbe-
skrivningar och med stöd försöksverksamhetatt föreskrifterav ut ochge
vägledning för arbetet.

Det finns inga tendenser talar för ändrad inriktningsom en stats-av
maktemas ambitioner på området. Förutsättningarna för regeringens
miljöpolitik har lagts fast i regeringsförklaringen, betonar avsiktensom

öka miljöhänsynenatt och bl.a. utnyttja miljökrav och effektiva miljömål
i miljöarbetet. I den utredning översyn plan- och bygglagen,om av som
regeringen nyligen tillsatt, betonas kraven på miljöhänsynatt i den
fysiska planeringen måste göras tydligare.

Ökade krav på internationellt samarbete och anpassning lagstift-av
ningen till EG jfr avsnitt 6.5 kan förväntas öka behovet utrednings-av
och samordningsinsatser på central nivå. Framför allt bör nämnas

Boverkets för Östersjösamarbetetsamordna Sverigesatt bidragansvar i
aviserade förändringarsamt PBL med hänsyn till EGs direktivav om

miljökonsekvensbeskrivningar.
Boverkets uppsiktsansvar innebär bl.a. följa utvecklingenatt och

informera myndigheterna tillämpningen lagstiftningen.om Infor-av
mationsbehovet har varit särskilt under introduktionsskedet,stort som
skett med särskilda från regeringen. Kommanderesurser ändringar i PBL
kommer kräva fortlöpandeatt informationsinsatser.
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huvuduppgifterBoverkets

BoverketföreslåsbedömningarovanståendebakgrundMot av

vattenanvändningenochmark-utvecklingenfölja av-
utformasbeslutsprocessen ettochplanerings-förverka att-

kvalitetgodharbeslutsunderlagetochändamålsenligt sätt att en
utvecklings-tillinitiativochoch NRLtillämpningen PBLfölja taav-

lagstiftningen.förändringarföreslåarbete eller av

Resursbedömning

till debörbasresurs,uppgifter behövsdessaFör anpassassomen
redovisatsområdet. Somföruttalarstatsmakternaambitioner ovansom

tyder påutvecklingstendenseruttalanden elleraktuellafinns inga som
kanförutsättningarnaekonomiskaområdet. Deambitioner påminskade

till ompröv-ledaverksamhetsområdenövrigaliksom pådock här --
ningar.

den intekanverksamhetoffentlig attdra påskälEtt annat att varaner
beträffandefalletinteefterfrågad. ärSåinteden ärmål ellersittnår att

inforrna-kunskaperförmedlaharBoverketuppgiftBoverket. Den attsom
ochlänsstyrelsernaplaneringsprocessenimyndigheternatilltion -

det finnsavsnitt 6;inhämtatsvadväl enligtskötskommunerna som-
vidareframgårkommunföreträdare. Det attkritiskadock också några

länsstyrelserna ärmedaninfomiationskällor,har mångakommunerna
Boverket.beroende av

ärendehand-bedömningutredningensenligtomprövning börVid en
kunskaps-liksomprioriteras högt,regeringsuppdragochläggning
uppgifterdessadock observerasbörmyndigheter. Det atttillförmedling

förutvecklingsarbeteutrednings- och attförfriakräver resurser
nivå.tillräckligt höghållaskall kunnaområdetkompetensen en

ochinformationutsträckningvilkeniifrågasättaskan detDäremot
anslagsñnans-myndigheter börandra aktörer änrådgivning till vara en

introduktionmedsambandiinformationsinsatserSärskildauppgift.ierad
stödmedanslag ellerförske inombörlagändringarviktigare ramenav

kostnadståck-börinformationsinsatserövrigaFörsärskilda resurser.av
ning eftersträvas.

tillsjälvfalletledermyndighetsinitiativ attförMinskade resurser
nödvändigaoch tillmyndigheten ut-hos attkompetensen uttunnas

regerings-direkt frånkommergradi högrevecklingsinsatser styrasatt
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kansliet. Det är utveckling bättre förutsättningar fören som ger en mer
preciserad målstyming från regeringen. Denna målsättning kan emellertid
komma i konflikt med önskemål begränsa arbetsbelastningenatt påom
regeringskansliet, eftersom arbete i sådant fall utförasmåste där.mer

Hår inte ställning till hurtas omprövningsutrymmetstort är det-
får prövas i budgetbehandlingen.

Gränsdmgningsfrågor

Boverket skall enligt sin instruktion verka ñr samordning de statligaav
myndigheternas arbete med underlag för tillämpning PBL och NRL.av
Lagstiftningens övergripande karaktär gör frågan denatt närmareom
innebörden denna uppgift ofta aktualiseras i det praktiska arbetet.av

Statskontoret har i sin kartläggning Boverkets kontaktytor funnit attav
uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan Boverket och sektors- eller
expertmyndigheter behöver preciseras. Det år enligt Statskontoret fråga

göra vägval mellanatt fördjupaett kompetensenatt på planeringsom-om
breddarådet och kompetensen tillatt sektorsmyndighetemas områden.

Boverket för sin del detta strategivalatt redan har gjorts medmenar
inriktning på planeringskompetensen.

Problem med överlappande kompetens redovisas inom två områden -RAÄS RAÄoch SN Vs. effektivitetsskäl talar föratt visst överlappanser
och problemet kapacitetsproblem.ett SNV däremotser som attanser
överlappet är effektivitetsproblem,ett bör söka komma till rättasom man

samarbetsöverenskommelser.med genom
Riktlinjer för ansvarsfördelningen och samverkan mellan SNV och

Boverket har nyligen redovisats i betänkandet Naturvårdsverkets uppgifter
och organisation SOU 199132. Enligt dessa riktlinjer förSNVsvarar
kunskapsuppbyggnad och uppföljning när det gäller naturvård, miljös-
kydd och naturmiljöns känslighet. Boverket tillför planeringskompetens
och för metodutveckling inom planeringsområdet.svarar

grunderdessaPå bedrivs omfattande samarbeteett mellan Boverket och
SNV, bl.a. kommit till uttryck i 20-tal samarbetsprojekt.som ett

utfärdaUppgiften verkställighetsföreskrifteratt rörande miljökonse-
kvensbeskrivningar enligt naturresurslagen NRL ingår i Boverkets

för planeringssystemet. I den miljöpolitiska propositionenansvar En god
livsmiljö prop. 19909190 föreslogs NRL i sin helhet skallatt ingå i

kommande miljöbalk. Mot den bakgrundenen ansåg utredningen om
SN Vs organisation samarbetsformemaatt och ansvarsfördelningen när det
gäller tillämpningen NRL borde övervägas.av senare
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miljöskydds-proposition refereras s. 130miljöpolitiskaI 1991 års
framhöllKommittén där,överväganden NRL.kommitténs tidigare om

sikteinte första handhushållningsbestämmelsema i lagen i atttaratt
motstående, intressen Enandra,tillgodose miljöintressena ävenutan

sönder helheten ochskulle ryckaviktiga delar lagenutbrytning av ur
i naturresursla-Bestämmelsernaplanering.försvåra bl.a. kommunernas

samlad miljölag.del ñras tillinte till överbör därför någon en ny,gen
tekniskainte någradock framhållitKommittén har storaatt man ser

tillanknyterdelar naturresurslagensvårigheter arbeta in deatt somav
kommitténDärvidsamlad miljölag. ansågmiljöskyddet i atten

naturmiljön kunde föraspåverkar öververksamhetbestämmelser somom
områdesskyddi lagenmedan bestämmelsernatill miljöbalk, m.m.omen

fysiska planeringen.med denhör sammanmer
det behövsemellertid bedömningengjordeRegeringen att ett mer

skyddabevara,i förstasamlat Alla lagar rummet attavsersomgrepp
tillmiljön, medborgarna rättenförbättra tillståndet ioch garanteraatt en

hushållninglångsiktigt godmiljö och säkerställaoch hälsosam att enren
miljöbalk.bör därför samlas imed naturresursema en

ibör NRLsedan frågan hur påRegeringen tog semanupp om
Föreskrifteri miljöbalkmiljölagstiftningen samlatsamband med att en

betecknas paraplylag,naturresurslagen, brukarmotsvarande som ensom
miljöbalken särskiltde olika isamlad lagstiftning överordnasbör i en

naturligocksåHärigenom åstadkomsbehandlade verksamheterna. en
miljöhänsyn ochde olika intressen i frågakoppling mellan ex-om

intressemotsättning harvarandra. Dennaploatering kan stå motsom
med sikte värnabakgrund i all lagstiftning påalltid funnits attensom

miljövårdens intressen.
övergripandebedömningen detRegeringen dengör ansvaretatt

bygglagen ochfrågor regleras i ochmyndighetsnivå för de plan-som
myndighet.naturresurslagen bör ligga på samma

Jordbruks-miljöbalkJordbruksutskottet biträdde förslaget om en
införsreglerdelar regeringens NRLsutskottet även på värdet attsyn av

yttrande överi miljöbalk Bostadsutskottet utgick i sittJ0U3O. pro-en
Bostadsutskottetpositionen från miljöbalk kommer skapas.att atten

in idelade regeringens NRL-föreskrifter böruppfattning tasatt en
miljöbalk ställningstaganden hurville icke föregripa kommande ommen
de föreskrifter naturresurslagen skalli balken kommer att motsvarasom
utformas.
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Riksdagen biföll vad jordbruksutskottet hemställt rskr. 338.
Sammanfattningsvis framstår det oklart riksdagen har beslutatsom om

NRL i sin helhet skall in i miljöbalkenatt och vilka konsekvenser som
den lagens utformning får för de berörda myndigheterna. Det finnsnya
därför anledning här redovisa utredningensatt vadpå börsyn som vara
Boverkets uppgifter.

Utgångspunkten för översynen Boverkets arbetsuppgifter i dettaav
sammanhang år verket har uppgiftenatt centralmyndighet föratt vara
PBL och NRL. Syftet med denna lagstiftning är anvisa metodikatt en
för avvägning mellan olika intressen och konfliktlösning. Boverkets
uppgift centralmyndighet för denna lagstiftning är tillsom att attse
planeringssystemet tillhandahåller bästa möjliga underlag för beslut.
Boverket har den bakgrunden ñreskriftsrättmot avseende miljökonse-
kvensbeskrivningar.

detI avseendet skiljer sig Boverkets planeringsuppgift från SNVs. Det
behövs sektorsövergripande funktion partsintressen ñrutanen attegna
samordna olika sektorsorgans anspråk.

SNV har uppgiften främja hushållningenatt med ochnaturresurser
skydda miljön. När SNV kommer in i planeringsprocessen kan verket
likstållas med andra myndigheter har inom sina ansvarsområdenattsom
främja vissa intressen.

De centrala förvaltningsmyndigheterna har och inom sittvar en an-
svarsområde uppsikt enligt NRL. Boverkets sektorsövergripande
uppsiktsansvar innebär i första hand verka för planerings-att ochatt
beslutsprocessen utformas på ändamålsenligt sätt och besluts-ett att
underlaget är tillräckligt bra med hänsyn till lagstiftningens syfte..
Slutligen skall Boverket bevaka NRLs avvägningsregler tillämpasatt vid
beslut. Verket har däremot inget beslutsansvar i Boverketsprocessen.
fristående samordningsroll därmedutgör grunderna för NRL-en av

tillämpning.systemets De överlappningar och gränsdragningsproblem,
kan uppstå, följer dessa skilda uppgifter och utgör enligtsom av

utredningen inte motiv för ändra ansvarsfördelningen inomatt förramen
NRL.

Överlappningar kompetens och har påtalats i Stats-av ansvar, som
kontorets kartläggning, utredningen understryka det angelägnaanser
i Boverket renodlaratt och fördjupar sin kompetens frågai plane-om
rings- och beslutsprocesser. Det ocksåär viktigt regeringen i sambandatt
med budgetbehandling, uppdrag tydliga anvisningarm.m. ger om
inriktningen Boverkets samordningsuppgifter.av
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det inteanmälaavslutningsvis attutredningenvillsammanhangdettaI
gränsdragnings-eventuellaocharbetsfördelningbelysafunnits tidhar att

Boverketsinomverkarforskningsorgan ansvarsom-mellanproblem som
råde.

Stadsmiljörådet7.4

medstadsmiljörádinrättaföranfördes ett egenmotiv attDe som
stadsmiljöfrågorñrdebattklimathar sämreSverige ettinstruktion attvar

skolut-ibristergrundläggandeberoende påbl.a.länder,andraän
ärutredningentill attframförtsförklaringarAndrabildningen. -som-

länderandraiänbyggprocessenställning ihararkitekterna svagareen
avgörandehaftharbostadssubventionema ettoch statenatt genom

utfornming.bostädemasinflytande på
behovetbedöma ettförförutsättningar attintehar avUtredningen

ifrågasättahellerinteföljaktligen attstadsmiljöfrågordebattforum för -
ochuppgifterrådetsprövadirektiven,enligt attUppdraget är,behovet.

i framtiden.skall harådetställningvilken
kommunernabl.a.fråninhämtatharutredningenunderlag gerDet som

uppgifti sinlyckats attrådet harvad månbedöma iförledninginte att
kanutredningensynpunkterstadsmiljöfrâgor. Deifrämja debatten som

principiellfrågeställningen âr naturanföra av
måluppfyllelsen imätaomöjligtellerdet svårt attförsta ärdetFör

kompliceradeocheffektleddet mångaäreftersomverksamhet,rådets
rådetverksamhetDeneffekter.ochåtgärdermellanorsakssamband som

direktdärtillellermyndighetsutövninginteinitiativ ärdriver på eget
bedrivsinformationsverksamhetfrågaärverksamhet. Detknuten somom

det svårtverksamhet ärdennabeslut. Istatsmaktemas typtill följd avav
ställs påstyrningpolitiskeffektivkrav påtillgodose de numerasomatt

myndigheter.statsförvaltningens
rådetsmellanmotsättninggrundläggandeföreliggerandradetFör en

ställningmyndighetsliknandeoch dessdebattfrifrämja somuppgift att en
börfri debattförforumEttpolitiska makten.underordnat denett organ

iinsatserfrivilligagrundat påantingenstatsmaktenfrånobundetstå -
andraellerforskningsinstitutionertillanknytningmedellerföreningsfonn

styrda.politisktdirektinte årkultursektom,inom t.ex. somorgan,
följauppgifttillmyndighet ut-attBoverkettredje hardetFör som

utflödemiljöbyggdochplanering ettfysiskområdetinomvecklingen -
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den uppsikt verket har tillämpningenöver PBLNRL. För dennaav av
uppgift har verket behov råd från med insikt i sådana frågor.av personer

Utredningen kan inte bedöma det finns förutsättningar knytaatt ettom
debattforum till något det önskvärt övervå-annat attorgan men anser
ganden görs möjligheterna anknyta till institution med uppgifterattom en
inom forskning och utbildning eller inom kultursektom. prin-Det är
cipiellt tveksamt verksamheten är organiserad myndighet.att som en
Stadsmiljörådets instruktion bör därför avskaffas. Det bör ankomma på
Boverket avgöra verket inom detta verksamhetsområde, liksomatt om
inom övriga områden, har behov råd.ettav

7.5 Byggande

Verksamhetsområdet omfattar tillkomsten byggnader ochav nya
nyinvesteringar i befintliga byggnader. Boverket är central myndighet för
byggfrågor med för utformningen tillämpningsföreskrifter tillansvar av
byggnadslagstiftningen. Uppgifterna har sin grund i PBL och tillhörande
förordning, väsentliga samhällskrav byggande.på Boverketssom anger
övergripande mål är arbetarför effektivt och hälsosäkert byggande.att ett
Verksamhetsområdet har 64 årsarbetskrafter.

I uppgifterna ingår följa utvecklingen på byggmarknaden, förmedlaatt
kunskaper och erfarenheter inom verksamhetsområdet och initiativ tillta
förändringar. Verket skall enligt instruktionen verka för samordning av
de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen PBLav
och NRL medverka i internationellt samarbete,samt särskilt i fråga om
samordning kvalitetskrav byggnaderpâ och byggprodukter.av

föreskrivandeDen verksamheten och den information verketsom
lämnar regler år sådan myndighetsutövning och därtill direktom nya
knuten kunskapsförmedling det talas i direktiven. Som framgårsom om

föregående avsnitt år det otvivelaktigt statlig uppgift förav atten svara
information i form handböcker, skrifter till de berörsetc.av- som-

eller ändrade regler; sedan bör det ochstå fritt utvecklaav nya attvar en
materialet och betalt för produkten. Inom byggområdet tillta skillnad-
från övriga verksamhetsområden finns flera företag arbetar medsom-
kunskapsförmedling.

Boverket räknar med det behövs än 10-procentigatt en mer resurs-
förstärkning inom verksamhetsområdet till budgetåret 199394, följt av

kraftig resursminskning därefter.åreten
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underförvaltningspolitikenstatligadel denvaritAvreglering har aven
byggmarknadenavreglera ävenangelägetdettid. Numera attlång anses

ocheffekterkostnadsdrivanderegelsystemetsbegränsai syfte att
PBLEn översynkonkurrens.förförutsättningarbättreåstadkomma av

med hänsynbehövsinteregler,bortSträvandenapå gång.är att ta som
de reglerförenklaochmiljö,ochtillgänglighet attsäkerhet,till hälsa,

inter-Denarbetsuppgifter.minskadeinnebärkvarfinnasbörsom
ochfunktionskravpåinriktaskommerhannoniseringennationella att

metodutveck-ochprodukt-förbetydelseallt störrefårEuropastandarder
byggandet.lingen i

hurosäkertÄven detklart ärframstårtendensavregleringens nuom
kan väntasBildenregelsystemet.förändraambitionerna ärlångtgående att

visar påutvecklingstendens, ettDenefter PBL-översynen.klarna som
ökatmotverkasverksamhetsområdet, ettresursbehov inomminskande av

EES-samband medharmyndighetsuppgiftercentraladebehov somav
avtalet.

denuppdateringsiniBoverketarbetsinsatserökadeDe avsom
enligtmåstenödvändigaanslagsframstållningenfördjupade anser

tillgängligaförinommeningutredningens resurser.ramenrymmas

Typgodkännande7.6

Bakgrund7.6.1

bostadsverkplan- ochförorganisationskommittén nyttbetänkande ettI av
utfärdauppgiftplanverketsdåvarande attföreslogs198748SOU att

nationellamedöverensstämmelseprodukterstypgodkännanden om
Detgodkännandeorgan. organetsbyggregler skulle övertas nyttett nyaav

inter-ocheuropeiskainnefattaockså kunnasiktskulle påverksamhet
detvidareföreslogKommittén atttypgodkärmanden.nationella nya

näringslivet.ochborde ägas statengemensamtorganet av
isedangodkännandeorgan togsFrågan prop.nytt uppettom

Bostadsdepar-ñrChefenbostadsverk.ochplan-1987 8837 ett nyttom
övervägan-organisationskommitténstillhuvudsakdå ianslöt sigtementet
inriktning.ochställningtypgodkärmandeverksamhetensi frågaden om

tillverksamhetenöverföring nyttettuppmärksammadeHan att aven
inte kommerprövningen atteffektenpositivadenskulle få attorgan

tillskall liggareglerdeutfärdarorganisationutföras somsomsammaav
föreslåavsiktsinocksåmeddelade attprövningen. Hanförgrund
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regeringen det plan-att och bostadsverket i uppdragge utföranya detatt
kompletterande utredningsarbete kunde behövas. Något sådantsom
uppdrag har dock aldrig givits.

Istället har Boverket tagit frågan i sin slutredovisning denupp 15
november 1991 uppdraget angående översyn typgodkännandeverk-av av
samheten för byggvaror. I rapporten Boverketatt ianges attavser
samråd med övriga berörda intressenter och utreda fråganparter denom
organisatoriska formen för den framtida godkännandeverksamheten. En
arbetsgrupp med företrädare för Boverket, Statens Provningsanstalt SP
och Industrins Byggmaterialgrupp har arbetat med riktlinjer för nytt
svenskt ETA-organ ETA, European Technical Approvals.

Det finns vissa fördelar med den eller deatt organisationer som ges
bemyndigande utfärda nationellaatt typgodkännanden även får möjlighet

utfärda ETA.att Eftersom nationella typgodkärmanden kommer att
försvinna i takt med riktlinjer föratt ETA ETA Guidelines, ETAG
utfärdas, bör den personal utarbetat typgodkännanden försom vissen
produktgrupp kunna övergå till utarbeta ETAatt då riktlinjer för
produktgruppen i fråga träder i kraft. dettaPå sätt kan godkännandeorga-

kompetens och personellanens bibehållas.resurser
Frågan utfárdande ETA är för tillfället föremålom för övervägan-av

den på politisk nivå mellan EG och EFTA. ETA utfärdas deav organ
är medlemmar i Europeiskasom Organisationen för Tekniska God-

kännanden European Organisation for Technical Approvals, EOTA.
EOTA jämställs i EES-avtalet i formellt avseende med EGs permanenta
byggkommitté, vilket innebär svenskaatt kan medverkaexperter i
beredningsarbetet, inte i besluten. Hur frågan meddelandenmen om av
ETA och riktlinjer för sådana skall lösas för EFTA-ländemas del är ännu
oklart. På sikt bör dock svenska få möjlighet bli fullvärdigaattorgan
medlemmar i EOTA. Regeringen har därför preliminärt anmält till EFTA

Boverket ochatt SP kommer svenska EUFA-organ.att vara

7.6.2 Motiv för organisationsförändring
Flera skäl talar för Boverketsatt nuvarande uppgifter inom godkännande-
området bör överföras till från myndighetenett fristående organ.

Som redovisats i avsnitt 7.6.1 kommer svenska typgodkännanden att
siktpå ersättas ETA utfärdade EOTA-organ. Dennaav godkärmande-av

verksamhet kommer bedrivas i konkurrensatt mellan EOTA-organen.
Det måste olämpligt föreskrivandeattanses myndighet verkar inomen
detta system.
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direktivtillämpningenhandboktillförslag avEG-kommissionensI om
myndighetsuppgiftmarknadskontrollen ärmetoden attenligt enangesnya

utförasskalluppgifterdeskild frånorganisatoriskt somskall varasom
SverigeiorganisationmarknadskontrollensFrågananmälda omorgan.av

Näringsdepartementet.uppdragSWEDAC pånärvarandeförutreds avav
påBoverket, attsektorrnyndighetema, t.ex.olikadekommerMöjligen

Även byggprodukt-tillsyn.dennaengagerade iblisätt omeller annatett
anmäldaochgodkännandeorganmellanåtskillnadvissgördirektivet

Boverketsinnebärahandbok attnämndaiskrivningenbör ovanorgan,
byggprodukt-inommarknadskontrollavseendeuppgiftereventuella

god-konkurrensutsattadenmedoförenligablirområdedirektivets
kännandeverksamheten.

organisationsförändringarmotiv fördiskussionernatillanslutningI om
ianfördeBostadsdepartementetförchefenvadpåminnasocksåbör om

Hantypgodkärmandeverksamheten.angående19878837prop.
utförsinteproduktprövningenipositiva avdå detunderströk att enav

grund förtillskall liggareglerdeutfärdarorganisation somsomsamma
därför intebörtill PBL,föreskriftermeddelarBoverket,prövningen. som

typgodkännandeverksamheten.försvara
nödvän-intebehövergodkännande-organinomVerksamheten nyttett

finnsgodkännanden. Dettekniskautfärdatillbegränsaddigtvis attvara
certifie-sig i t.exävenhinderformella organetinga attmot engagerar

beslutai frågadock på attankommer organet omringsverksamhet. Det
verksamheten.utvidgningsådan av

inte kommergodkännandeorgan attunderstrykasbör nyttDet att ett
nationellautfärdandegällervadmonopolställninghävda någonkunna av

medkonkurrensiskerETAUtfärdandeoch ETA.typgodkännande av
19929355enligtochlandetochinomEOTA-organövriga utom prop.

typgodkännandeverksam-ävenkommerbyggproduktlag m.m.nyom en
konkurrens.föröppenframtideniheten att vara

Organisation7.6.3

kangodkännandeverksamhetentill huralternativolikaflerafinnsDet
organiseras.

organisatio-omfattningenbegränsalösning kantänkbarEn att avvara
Behovetprojektledarkompetens.medhandläggareantallitettill ettnen

riktlinjearbeteEOTAsdeltagande iförpersonella t.ex.resurserav
från t.ex.anlitande experteri övrigt externatillgodoses avgenom
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industrin, de tekniska högskolorna, forskningsinstitutioner eller myndig-
heter. Det danska EOTA-organet ETA-Danrnark är uppbyggt liknandepå
grunder.

heltEn organisationsmodell skulle kunna bygga pâ Boverketsannan att
uppgifter inom godkännandeomrâdet i sin helhet överförs till Statens
Provningsanstalt SP. Fördelen med detta alternativ är SPatt genom
sitt goda internationella rykte och personella har godastora resurser
förutsättningar för på effektivt sätt hävdaatt svenska ståndpunkterett i
EUFAs riktlinjearbete. Man bör också kunna hävda sig väl i konkurren-

mellan EOTA-organen. Det kan nackdel SP sinsen attvara en genom
insyn i EOFA-arbetet kan skaffa sig dominerande konkurrensfördelar.

Vad gäller ägande i SP är detta föremålstatens för överväganden. I
SP-SMP-utredningen SOU 199274 föreslås SP i förstaatt ett steg
överförs till statligt ägt aktiebolag. Iett andra inleds sedanett steg en
nedtrappning det statliga ägandet. Frågan bolagisering SPav om av
bereds för närvarande inom Näringsdepartementet.

Ett tredje alternativ kan den norska modellen bygger påvara som
samarbetsavtal mellan Norges Byggforskningsinstitut NBI, certifie-en
ringsorganisation och Byggstandardiseringsrådet. Enligt avtalet kommer

särskild enhet inom NBI för godkännande- ochatt certifierings-en svara
verksamheten. Enheten kommer ha styrelseatt separat sammansatt av
företrädare för offentliga myndigheter och branschorganisationer samt

uppdelad i godkännande- och certifieringsavdelningar.separatavara
Frågan vilken form skall väljas for godkännandeorganom ett nyttsom

kräver ytterligare beredning. Oavsett vilken form väljs är detsom
angeläget understryka detatt att svenskutses attorgan som vara
Spokesman Body i EOTA i första hand skall företräda svenska intressen
och inte det enskilda Med uppgiften följer bl.a.organets. förett ansvar
samordningen det svenska inom EOTA, mötesverksam-engagemangetav
het inom EUPAs beslutande översättning riktlinjer för ETAorgan, av
och andra dokument informationsverksamhet.samt

7.6.4 Riksbehörighet för ansvarig arbetsledare och för
sakkunnig för funktionskontroll ventilationssystemav

Enligt 18 § plan- och byggförordningen PBF prövar Boverket efter
ansökan frågor godkännande riksbehörighet ansvarig arbetsledareom av
enligt 9 kap. andra3 § stycket PBL. Enligt förordningen 1991 1273 om
funktionskontroll ventilationssystem utfärdar Boverket riksbehörighetav
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Bådaventilationssystem.funktionskontrollsakkunnig förföräven av
EES-inte berörsföreteelsernationellauppgifter heltdessa är avsom

form kompetens-dennahinderfinns dock ingaavtalet. Det mot att av
medlinjedetta helt ikonkurrens. Tvärtomprövning föröppnas vore

politik.allmännaregeringens

UEAtcGodkännandeunionenEuropeiska7.6.5 Den

sammanslutningUEAtc ärGodkännandeunionenEuropeiskaDen aven
Island,EFTA-lånderochi samtliga EG-godkännandeorgan utom

kanunionenmedverkanGrekland. GenomLuxemburg ochSchweiz, av
god-konfirmerings.k.bekräftasgodkännandennationella avgenom

kommerverksamhetmedlemsländer. UEAtcs attkännandeorgan i andra
börgodkärmanden. Detnationellatakt med ETA ersätterminska i att

företräderi UEAtcgodkärmandeorgan,dede flestanoteras att somav
i UEAtcSverigeEOTA.medlemmarEG-länder, även är representerasav

typgodkännandekon-typgodkårmandekontor. OmdessBoverket genomav
lämpligtdetäröverförs till någotövriga uppgifter attannattorets organ

väg.UEAtc-verksamheten gåräven samma

EOTA-verksamhetenFinansiering7.6.6 av

specifikationer utgörastekniskabyggproduktdirektivet kanEnligt av
produktGodkännanden. OmEuropeiska Tekniskastandarder eller en

CE-märkas.får produktenspecifikationi tekniskauppfyller kraven en
%50anslagstatligtStandardisering får idag allmänt motsvararett som

svensktstödjabörnäringslivets insatser. På sätt statensammaav
riktlinjer för ETAutarbetandemedverkan vidi ochdeltagande EOTA av

ochutfärdandemed ETAarbetetGuidelines. börDäremotETA av
avgiftsfinansierat.helttypgodkännandennationella vara

Sammanfattning7.6.7

certiñeringsområdet börgodkännande- ochuppgifter inomBoverkets
helt ellerhuvudmanmedtill godkännandeorganöverföras statenett som

Uppgiften bördelvis. attvara

tillverknings-beslutochtypgodkännandenutfärda nationella om-
ikontroll,
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beredd uppträdaatt svensk Spokesmanvara body i- EOTAsom
och i denna egenskap delta i arbetet med utarbeta riktlinjer föratt
ETA utfärda ETA,samt
företräda Sverige i den Europeiska Godkännandeunionen UEAtc- samt
meddela riksbehörighet för ansvarig arbetsledare och för sakkunnig-
för funktionskontroll ventilationssystem.av

Statens finansiella åtaganden i godkännandeorganet bör, utöver start-
kapital och huvudmannaansvar ñr verksamhetens ekonomi, inskränkas
till stödja deltagandeatt i EUTA och arbetet med utarbeta riktlinjeratt
för ETA. Stödet bör utformas i enlighet med allmänna anslagstatens till
standardiseringen.

7.7 Boende

7.7.1 Bakgrund

Nuvarande verksamhet

instruktionenAv för Boverket SFS 1988590, ändrad 19901364 samt
1990 1367 framgår bl.a. Boverket åratt central förvaltningsmyndighet
ñr frågor bostadsförsörjning och bostadsmarknad.om Verket svarar
också för den centrala administrationen stöd till bostadsförsörj-statensav
ningen. I uppgifterna ingår följa utvecklingenatt på bostadsmarknaden
och föreslå förändringar.att

Personella och forändringsbehovresurser

Boverkets personella inom området Boende budgetåretuppgårresurser
199293 till 56 årsarbetskrafter. Verket har redovisat förändringsbe-ett
hov budgetårett.o.m. 199596 innebär temporärtett resurstillskottsom
på 6,8 årsarbetskrafter för budgetåret 199394 och minskat resursbe-ett
hov på 6,8 årsarbetskrafter längrepå sikt, med fullt genomslag bud-
getåret 199596. Hela besparingen inträffar när för handläggningresurser

bostadsbidrag minskar. Behovetav resurstillskottett förklarasav av
föreslagna förändringar avseende utveckling datastödet för bostadsti-av
nansiering förändrad regionalsamt och lokal organisation avseendesamt
bostadsanpassningsbidrag och bostadsbidrag. På längre sikt minskar
resursbehovet huvudsakligen följd minskat behovettsom en av av

för bostadsñnansiering och bostadsbidragshantering.resurser Inom
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föravsatts%75199293 personresursemabudgetåret avharområdet
utvecklings-för%17ochregeringsuppdragför%8ärenden,löpande

arbete.

199293förregleringsbrevenligtprioriteringarochRiktlinjer

förstödenstatligadehanteringeffektivför avarbetarBoverket en- ökadförinomvidare...skall ramenVerketbostadstinansiering.
braförverka attboendedeförinflytandestärktochvalfrihet

pris...rimligttillerbjudaskanbostäder
bostadsñnans-statligadetförenklingförarbetaskall avBoverket en- bostadsstödet...administrationeffektiv avförochieringssystemet en

Förändringar

grundVerksamhetens
bakgrund i statenssinuppgifterBoverketsharBoendeomrâdetlnom

övrigti styraochbostadsförsörjningen attfrämjaföråtaganden att
dessaiÄndrade ambitionerstatligabostadsmarknaden.utvecklingen

verksamhet.myndighetenscentraladenocksåpåverkaböravseenden
reformeringenlångtgående avdenfrämstpåverkasVerksamheten av

s.k.denochlänsstyrelsernainämndernalnordningenbostadsstödet. av
realiseras, påverkadennärförväntas,1995ârefterkontrollstationen

verksamheten .

administrationBostudsstödets
bestårredovisatsmyndighetsutövning ovandefinition somdenEnligt av

verksamhetsområdedetta avinommyndighetsutövningBoverkets

för-enligtverkställighetsföreskrifternormbeslututfárdande omav-
bostäder,tillstödstatligtfattningar om

avseendeintygsgivarebehörighet attförvaltningsbeslut varaom-
bostadsrättsföreningar,förplanekonomisk

investeringsbidrag,ärendeöverklagatiförvaltningsbeslut om- bostadsanpassningsbidrag.ochbostadsbidragräntebidrag,

förstatliga systemendeadministrationenavseende avUppgiften
denenligtmyndighetsutövningtillknutendirektuppgiftbostadsstöd är en
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definition redovisats Denna verksamhet måste, bakgrundsom ovan. mot
bl.a. de volymer hanterasstora iav prioriteradsystemen,som vara en

myndighetsuppgift kräver basresurs storlek fortlöpande börsom en vars
till pågående förändringar i regelsystem ochanpassas regional organisa-

Ävention. föreslagna förändringar i datasystemen kan, de realiseras,om
påverka resursbehovet.

Uppgifterna har direkt anknytning till administrationen bostads-som av
stödet för information lagstiftning och förändringar iom- ny om
stödsystemen, tillsyn, uppföljning, utvärdering och förslag till åtgärder

kräver basresurs storlek bör över med hänsyn tillen de- vars ses
allmänna principer för myndighetsutövning och därtill direkt knuten
verksamhet redovisats Resursbehovet får bedömas i budgetbe-som ovan.
handlingen bakgrund de allmännamot ekonomiska förutsättningarna.av

långPå sikt bör insatserna för följa utvecklingen inomatt verksamhets-
området kunna minska till följd minskade statliga åtaganden.av

Styrinfonnation

Inom verksamhetsområdet Boende utgörs produkterna huvudsakligen av
statistik avseende bostadsstöd, bostadsbyggande och byggkostnader samt

utredningsrapporter, remissyttranden,av uppföljningar,prognoser,
utvärderingar och anslagsframstållningar. Dessa produkter utgör
styrinformation enligt de definitioner används i avsnitt 7.2. Tillsom
styrinformation kan också hänföras den information statsmakternasom

behöver till myndigheter och allmänhet, framföranser allt iges samband
med lagstiftningatt eller regelsystem införs.ny nya

Information och utbildning bostadssubventionema kommer ävenom ett
antal framöverår viktig arbetsuppgiftatt för Boverket. Närvara en
kommunernas för information och förmedling ansökningaransvar av
upphör från år 1993 får Boverket ökat förett detta. Vidare är detansvar
nödvändigt länsbostadsnâmndemaatt förses med genomarbetat material
för sin utbildning kommuner, byggherrar, konsulter, fastighetsägare,av
banker m.fl. Dessa regionala målgrupper kommer bli viktigaatt
vidareförmedlare information hur det statliga stödet fungerarav närom
de kommunala ñrmedlingsorganen upphör.

Inför den s.k. kontmllstationen efter 1995 avseende bostadsñnans-
ieringen kan det finnas behov för regering och riksdag få särskiltatt
underlag från Boverket eller andra aktörer på bostadsmarknaden för sina
överväganden.
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göraellerförändringföreslå någonförunderlag attintefinnsDet
styrinfor-beträffandegällthittillsdenbedömning än somnågon annan

undersökningnågongjortinteharUtredningenområdet.inommationen
inomBoverketriktar motstatsmakternaefterfrågan utdenhur somserav bedömasfårinformationdennaBehovet typBoende. avområdet av

allmännadebakgrundriksdagoch mot avregeringfortlöpande av
budgetårlöpandeunderbörEfterfråganförutsättningarna.ekonomiska

ellerBoverkettillregeringsuppdragspecifikaformikanaliseras av
styrinfomiationbehovetbedömningEnmarknaden. avpå avupphandlas

budgetbehandlingen.årligadenled inaturligtingåäven ettbör som

Basinformation

förstatistiken,lagregleradeofficielladenproduktionenhurFrågan avom
organise-börsamordningsansvarochfmansierings-harvilken ettstaten

Dettagenomförandekommitté.ordningsärskildibehandlas enavras, detinärmarepreciserasochbehandlasfårBoverketsinnebär att ansvar
sammanhanget.

efterfråganExtern
karaktärenharstatistikproduktionnuvarandeBoverketsHuvuddelen av

anslags-ibl.a.redovisasregeringskansliet. Dettillunderlaglöpandeav byggbranschen,förtillgängligtdel äventillgörs storframställningen men
påefterfråganmfl. Denna externalänsmyndigheterkommunerna,

deniredovisatsBoende harområdetprognosmaterial inomochstatistik-
utredningen.uppdragpåutförtharStatskontoret avkommunstudie som

harutredningenförinomgenomförtsÄven intervjuer ramendei som
negativaochpositivaBådelämnats.verksamhetdennapåsynpunkter

Boverketsbeträffandeunderlagutredningensiframkommeromdömen
avnåmar-devisarbildpositiventydigtEntjänster.ochprodukter mer

andraochpublikationeravseendegjortharBoverketundersökningar som
bostadsmarknadenpåutvecklingenbelyserinformationsinsatser som

efter-sinsåledesharproducerasmaterialDet5.4.3.avsnitt nusom
till avnämar-detbättremöjligt att anpassabördetfrågan varamen

behov.nasanvändamas
liknandeochidéskrifterhandböcker,kanefterfrågangällerVad extern

betalningsvilligñnnsdetmåni den enproduceraspublikationer
påkravochutbudetmarknadsprövninginnebär avDettaefterfrågan. en

ifrågasättañrunderlag attinteharUtredningenkostnadstäckning.full
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den och basinfomiationstyr- hittills producerats för regering ochsom
riksdag. Den framtida produktionen denna information kan kommaav att
påverkas förändringar i bostadspolitiken; efterfrågan fårav bedömas i
budgetbehandlingen.

Bostadsanpassningsbidrag m.m.

Uppgifterna avseende bostadsanpassningsbidrag har regeringenm.m.
angivit förutsättningarna för i 19929358 riksdagsbehandlasprop. som
för närvarande. Då det råder osäkerhet vilketstor behov förvaltnings-
domstolarna kommer ha utnyttjaatt Boverket föratt sina bedömningarav
får utvecklingen utvisa resursbehovet. Det är därför angeläget att noga
följa förvaltningsdomstolamas efterfrågan i dettaupp avseende och hur
resursanspråket utvecklas. Utredningen har inte inhämtat något underlag,

frånän Boverket, beträffandeannat denna hantering och därföravstår
från göra någon bedömningatt Boverkets framtida resursbehov förav
denna verksamhet.

Bostadsbidragen

Ett principbeslut väntas inom kort fattas överföringen den lokalaom av
administrationen bostadsbidragen från kommunen till försäkrings-av
kassoma. Uppgifterna avseende bl.a. det centrala myndighetsansvaret för
bostadsbidragen är under fortsatt beredning i regeringskansliet. Förslag
väntas läggas i riksdagen under våren 1993. Boverkets resursbehov för
bostadsbidragen kommer minska kraftigtatt det centrala myndig-om
hetsansvaret förs över till RFV, vilket förefaller sannolikt. Boverkets roll
i sådant scenario blirett beträffande denna verksamhet endast marginell
och bör på sikt kunna minska ytterligare utöver vad verket redovisat.
Beträffande resursbehovet för statistik, uppföljning och utvärdering bör
detta minska än öka jämfört med nuvarandesnarare med hänsynresurser
till kommande förändringar.

Intygsgivarverksamheten

Inom verksamhetsområdet Boende utfärdar Boverket förordnanden om
behörighet för intygsgivare avseende ekonomisk plan för bostadsrättsföre-
ningar enligt bostadsrättslagen SFS 1991614. Boverket har dessutom
till uppgift utfärda allmännaatt råd utformningen sådana ekono-om av
miska planer. Verksamheten har på tid tagit isenare mer resurser
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näraliggandeberäknat.ursprungligen Detanspråk vadän mestvarsom
dettaordnarde söker intygalternativet ordningtill nuvarande är att som

ii övrigtprinciper gällermed defrivillig i enlighetpå väg som
auktorisera-dvs.redovisning,näringslivet beträffande ekonomisk genom

statligintygsgivarverksamheten beñnnsde revisorer. det fallI vara en
myndig-sådant fall alltsåoch iangelägenhet i fortsättningenäven -

ekonomiskt målavgiftsfinansieras.hetsutövning likväl Sombör denna-
föreslås gälla full kostnadstäckning.

Boverkets huvuduppgifter

föreslåsverksamhetsområdetBoverkets huvuduppgifter inom attvara

bostadsmarknaden,utvecklingen påredovisa och analysera-
förekonomiska konsekvensernaoch prognosticera deberäkna staten-

alternativa stödsystem,befintliga ochav
för de boende ochstödens effekterfölja utvärdera de statligaochupp-

bostadsmarknaden,
individuella bostadsstöden.administrera de generella och-

förändringar i stödsyste-sprida informationI uppgifterna ingår att om
förändringar i dessa.peka på behovsamtmen av

Sammanfattning Boende-

relativtInom Boverket för närvarandeområdet Boende disponerar stora
uppgifter,fortsättningsvis viktigaVerksamheten inrymmer ävenresurser.

medbl.a. bostadsstödet, kontakteradministrationen det statligaav
branschen, bostadsmarknadenkreditinstituten m.fl., analys Detm.m.av

förenk-bostadsfmansiering från innebärför år 1993 storasystemetnya
bidragsunderlag,lingar beräkningenbl.a. schabloniseringen avgenom av

minskarnärvarandevilket minskar arbetsbelastningen sikt. Förpå
minska ytterligaredessutom bostadsbyggandet och det kan förväntas

framöver, arbetsbelastningen Boverket.vilket minskar påäven detta
Även bostadsanpassnings-bostadsbidrag ocharbetsbelastningen avseende
bidrag inomBoverketsförutses minska sikt. Slutsatsen ärpå att resurser

åtaganden inommed minskade statligaområdet bör kunna minska i takt
bostadsñnansieringförområdet, i takt med det förenkladeatt systemet

beslutade förändringarsätter i takt med föreslagna ellersig samt att
till utvecklingen i övrigt.genomförs och med hänsyn
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7.8 Tjänsteexport

Frågan vilken verksamhetsfonn bör väljas för konkurrensutsattom som
affärsverksamhet hos förvaltningsmyndighetema har nyligen undersökts

Riksrevisionsverket RRV på regeringens uppdrag. lav dnrrapporten
20-91-0908 Konkurrensutsatt affärsverksamhet hos förvaltningsmyndig-
heterna redovisas generella kriterier för när affärsverksamhet bören
bedrivas i bolagsfomi dennär bör statlig. RRV finner 6resp. attvara
myndigheterverksamheter uppfyller de verket uppställda förutsätt-av
ningarna för bolagisering, däribland Swedmar och Swedsurvey ärsom
enheter inom Fiskeriverket respektive Lantmäteriverket.

likhetI med Swedmar och Swedsurvey har Swedplan SIDA och BITS
dominerande kunder. Swedplans omsättning ärsom dock väsentligt

mindre. Världsmarknaden inom området fysisk planering och naturresurs-
hushållning ha betydande potential, bl.a. pågår etablering ianses
Östeuropa. Konkurrenter finns både bland svenska konsultföretag och i
Danmark, Norge och andra länder. Boverket har i tidigaretvå anslags-
framställningar begärt få bolagisera tjänsteexporten.att Regeringen har
inte tagit ställning till frågan i avvaktan på RRVs utredning.

I princip bör Swedplans möjligheter till bolagisering bedömas ipå
huvudsak grunder gäller för Swedmar och Swedsurveysamma som
Verksamheten är marknadsstyrd, konkurrensutsatt och tydligt avgränsad
inom Boverket. En betydande osäkerhet ligger i verksamheten haratt
relativt liten omfattning, vilket gör den sårbar. En bolagisering förutsätter
därför förberedelser så verksamheten kanatt gå inoggranna ut en
oskyddad marknadssittlation där intjåningskraven högaär med fungerande
ekonomisk styrning och plan för utveckling och marknadsföring.en
Vidare bör det finnas genomtänkt policy för hur bolaget skallen
tillgång till resursbasen i Boverket. Det kan inte heller bortses från att
den nuvarande kopplingen till Boverket i många fall kan fördelvara en
på marknaden.

Slutsatsen är bolagisering böratt genomföras stegvis. Som förstaen ett
bör verksamheten blisteg resultatenhet inom Boverket. Nären egen

förutsättningar finns för bilda bolaget böratt någon form knytningav
till Boverket övervägas finansiellt eller bolagsstyrelsensgenom-
sammansättning. Bolaget bör således inledningsvis statligtvara men
privatisering bör aktualiseras, när styrelsen verksamheten harattanser
nått vad RRV kallar affärsmässig mognad.
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8 Sammanfattande bedömning

I det föregående har utredningen avsnitt för avsnitt gått igenom verksam-
heten vid Boverket. Den sammanfattande bedömningen år verksam-att
heten står inför förändringarstora statsmakterna har ännu intemen angett

färdriktningar för Boverket föranledernya väsentliga omprövningarsom
mål och uppgifter.av
detI följande redovisas de formuleringar mål och uppgifter,av som

följer de gjorda analyserna, utvecklingenav samt Boverketsav resurs-
behov framöver.

8.1 Mål och uppgifter

Boverket är i nuläget enligt sin instruktion central förvaltningsmyndighet
för frågor fysisk planering och hushållningom med naturresurser,
bostadsförsöijning och bostadsmarknad, byggande och stadsmiljö. Verket

också för den centrala administrationensvarar stöd tillstatensav
bostadsförsöijningen.

I Boverkets uppgifter central myndighet bör, enligt de principiellasom
synpunkter utredningen anfört i avsnitt ingåsom

följa tillämpningenatt lagstiftningen, utvärdera effekterna- ochav ta
de initiativ behövs för syftet med lagstiftningenattsom skall nås

biträda regeringenatt yttranden och utredningar- genom
informeraatt eller ändrad lagstiftning.- om ny

För huvuddelen Boverkets ansvarsområde är det PBLNRLav som
utgör grunden för verksamheten. Lagstiftningen hur planeringspro-anger

skall gå till och vilka kravcessen ställs på beslutsunderlaget.som
Boverket skall verka för

planerings-att och beslutsprocesser enligt PBLNRL- utformas
ändamålsenligt
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lagstiftningenstillmed hänsynbratillräckligtbeslutsunderlaget äratt-
syfte och

imyndigheterstatligamellansamverkandenåstadkommaatt-
förutsätter.lagstiftningenplaneringsarbetet som

direktdärtillochmyndighetsutövninguppgifterdennaI grupp av -
påför detverkadelBoverkets attföringår attverksamhetknuten -

vilkethelhet,fungerarplaneringssystemetgrundadePBLNRL ensom
för utbyteförutsättningaroch skapakontakterunderlätta avinnebär att

lagstiftningen.berörsmyndigheterde mångamellaninformation avsom
skekanDet attgenom

insatsersådanaexempel påkunskap ettförmedla nyfram ochta-
översiktsplanearbetetErfarenheterutvärderingenär av

BoPlanera Byggainformation ex.allmänsprida--
Byggdagama.Planliknande ex.konferenseranordna o-

byggnader påhur ettByggande ärförreglernamed attSyftet ange
hälsa,krav pâtillgodoseförskall utföraskostnadseffektivt sätt att

miljön.skydd förochtillgänglighetsäkerhet,
administrationenförhuvuduppgiftenBoendeområdet är attInom svara

givnaenligteffektivtfördelasstödettilldvs.statliga stödet,det attseav
ingåruppgiftercentralmyndighetensBlandregler.

höjs ochverksamheteniproduktivitetenförverka attatt-
effekter.stödetsutvärderaatt-

videllersnävuppgift kanbostadspolitiskaBoverkets enges en
sub-defördelareglergivnaenligtsyftet endast ärtolkning. Om att

uppgiftBoverketsförfogande, kanställer tillstatsmakternaventioner som
utvärderaochverksamheteniproduktiviteten atttill följabegränsas att

reglerna.fördelas enligtstödetom
bostadsför-främjavidareuppgiften ärbostadspolitiska attdenOm -
nödvändigtdetblirboinflytandetstärkavalfriheten,ökasörjningen, -

bostadsmarknaden ochutvecklingen påföljaförbredaremed attansatsen
utvecklingen.påverkaråtgärderolika statligaeffekternautvärdera somav

regleringsbrevet.enligtharBoverketuppgiftendenärDet nusenare
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8.2 Resurser

gåttI de föregående avsnitten har utredningen igenom vilka resurser
Boverket förfogar över på de skilda verksamhetsområdena. Dessa

har sedan ställts de arbetsuppgifterresurser mot verket bedöms ha depå
skilda områdena under åren framöver.

På omrâdet fysisk planering, byggd miljö och hushållning med naturre-
görs bedömningen löpande verksamhetsurser att och direkta regerings-

uppdrag tillsammans för ungefär halva verksamheten. Resten årsvarar
utvecklingsarbete, inberäknat uppsiktsverksamhet. Avgörande för hur

verksamhetenstora bör förfoga överresurser är vilken ambitionsnivå
statsmakterna för området.anger

Riksdagen har i olika sammanhang understrukit vikten miljöhän-attav
i samhällsplaneringen.tas Utredningensyn regeringennoterar påatt

år har Boverketgett antalsenare uppdragett stort på dessa områden. Det
tolkar utredningen ambitionsnivånatt successivt höjts.som Dessa
områden år centrala i diskussionen miljön och miljöns utformning.om

Inom detta område pekar utvecklingen också i riktning ökadmot en
internationell verksamhet, där Boverkets sakkunskap behöver itas
anspråk i inte ringa utsträckning.

Stadsmiljörádet är debattforumett vittså utredningen kan bedömasom
är uppskattat. Det är emellertid tveksamt sådan verksamhet skallom en
äga i myndighetsform. Verksamheten kanrum med fördel i stället
bedrivas i form stiftelse eller friståendeannat ellerav knytas tillorgan
forskning och utbildning på arkitekturområdet.

Boverket har centralt för byggfi-ágor, inklusive tillämpningenansvar av
byggnadslagstiftningen. Regeringen har i bl.a. utredningsdirektiv uttalat
sin avsikt kraftigt begränsaatt antalet detaljregler på byggområdet. Om
dessa ambitioner fullföljs bör det leda till minskade arbetsuppgifter också
vid Boverket. I avvaktan på den översyn skall ske plan- ochsom av
bygglagen kan omfattningen inte avgöras.

Samtidigt vidgas Boverkets uppgifter när det gäller medverkan i det
internationella samarbetet rörande kvalitetskrav på byggnader och
byggprodukter. Detta arbete blir mycket omfattande i och med EES-att
avtalet träder i kraft. Boverket spelar här viktig roll.en

Frågan rypgødkännande byggprodukter har tidigareom av utretts.
Förslaget fördes fram särskilt godkännandeorgansom att ett skullevar
skapas, skilt från dåvarande planverket. Förslaget ledde inte till åtgärd.

Utredningen föreslår Boverkets uppgifteratt på detta område försnu
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uppgifter. Statenspecifikamedgodkännandeorgansärskilttillöver ett
huvudsakiväsentligt bör,bildas. alltldettamedverka tillbör att organ

avgifter.självfrnansierande,hittills, verksamheten genomvarasom
bostadsmarknadför frågormyndighetcentralBoverketBoende. är om

bostadsförsörjning.stöd tillstatligtoch
56 årsar-34BoverketbedömerHär att ompersonresursemaav

ärenden.löpandebetskrafter föråtgår
anslagsframställningenfördjupaderevidering deniBoverket har sin av

199394.budgetåretförpersonalresursemaförstärkningbegärt aven
verketsavvaktan påitemporärskulle attförstärkningDenna vara

minska.bedömsbostadsbidragbl.a.befattning med senare
kunskapsförmedlingen ochviktenvill peka påUtredningen attav

förändringsfas påintensivväl i såfungerarinformatronsspridningen en
berördaalla påförsvårtinne Det ärden vi ärboendeomrâdet nusom

och kunnatill rättbåde kännabostadsbyggnadsområdetochbostads- att
sker.och reglerförändringarbedöma de systern somav

bidrags-beräkningvidschablonerinförandetSamtidigt bör bl.a. avav
resursansprák.minskadehand leda tillunderlag efter

område kanuppgifter dettapåBoverketsUtredningen bedömer att
nödvändigtfår såVerketoförändrademedklaras ansesomresurser.

frånomprioriteraomställningsfasenbesvärligaunder den resurserna
till detta.områdenandra

områdedettaneddragningväsentligsikt börPå resursernaaven
vadgenomförasoch kanbeslutTidpunkten beror på närske.kunna tas

bostadsbidrag.ochbostadsanpassningsbidragframför alltgäller
stegvisbedriverBoverketföreslår den UänsteexportUtredningen att nu

bolagiseras.självständighet ochekonomiskfår
vidresursutvecklingenvid summeringbild framträderDen avensom

karakteristiska drag.har någraunder kommande årBoverket
ochutrednings-förförfogandetillstårandelDen somav resurser

imyndigheterstatligavidBoverket änvidutvecklingsarbete är högre
ingår i denuppsiktsverksamhetbör dåallmänhet. Det attnoteras
redovisning.i sinanväntverket harutvecklingsarbetedefinition somav

bör stådeavvägningintresse vidförhållande harDetta resurser somav
direktiven haranförs itill vadanslutningförfogande.till Boverkets l som

myndig-vad begreppetdiskuteratavsnitti tidigareutredningen ett
mycket striktVidsammanhanget.härhetsutövning för i detstår en

begränsamöjligheterbegreppet uppkommer atttolkning storaav
resursansprâken.
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Utredningen förordar inte sådan tolkning. Delar utredningsarbeteten av
vid Boverket har nära samband med själva myndighetsutövningen. Det
är också viktigt den centralaatt myndigheten för plan-, bygg- och
bofrågor har överblick över hela området. Det gäller i synnerhet när
frågorna är uppdelade på många skilda departement i regeringskansliet.

Vidare är det uppenbart de jämförelsevisatt förstora resurserna
utrednings- och utvecklingsarbete vid Boverket är grund för verketsen
roll på områdena fysisk planering och hushållning med naturresurser.
Här är Boverkets uppgift verka föratt samordning andra statligaav
myndigheters arbete vid tillämpning PBL och NRL.av

Man kan uttrycka det Boverket på vissaatt områden fungerarsom som
kunskaps- och stabsmyndighet åt regeringskansliet.en Om dessa resurser

försvinner från Boverket är det, utredningen uppfattat saken,som
knappast troligt statsmakternaatt den kraftigt sänktaaccepterar am-
bitionsnivån när det gäller fatta väl underbyggdaatt beslut. Snarare kan

i riksdagsbeslut och i givna regeringsuppdragman avläsa successivten
höjd ambitionsnivå på dessa områden.

Om uppgifterna fördes från Boverket skulle de därför sannolikt i stället
föras över myndighet skulle ställa anspråkannan på motsvarandesom

Alternativt skulle kompetensen behövaresurser. byggas i regerings-upp
kansliet. Utredningen kan inte någon fördel i detta. Hänsyn bör ocksåse

till de negativatas regionalpolitiska effekter skulle följa sådansom av en
centralisering.

Det är f.n. mycket svårt få klar bildatt hur resursanspråken fören av
framöver.Boverket kommer utvecklasatt På alltför många områden

pågår utredningsarbete och överväganden för skall kunnaatt man nu
bestämma det samlade resursbehovet för längre period.en

Om statsmakterna sig tvingade kraftigt minskaatt vidser resurserna
Boverket statsfinansiella skälrent gäller det i så fallav måsteatt gå ut
över de tillstår förfogande för utrednings- ochresurser utvecklings-som
arbete. Till sist blir det här frågan vilken ambitionsnivåom man anger
för verksamheten. Den avvägningen får göras i budgetarbetet.

Det bör uppmärksammas möjligheternaatt få till stånd besparingaratt
i myndighets verksamhet alltid är starkt begränsadeen på kort sikt. Bl.a.
de avtalade trygghetsreglerna på det statliga området gör avseddaatt
besparingar uppkommer med betydande fördröjning.

En framstårsak helt klar. Tyngdpunktema i verksamhetensom
kommer under åren framöver skifta starkt från tidatt till Detannan.
kommer därför krävas högatt grad flexibilitet vid myndighetenen av
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förtalar attDetförändringar.successivakommande årunder av
flerårsbudget.medarbetafåbörBoverket en
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Dir. 199270

Boverkets framtida arbetsuppgifter och resursbehov

Dir. 199270

Beslut vid regeringssammanträde 1992-06-11

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskildatt utredare tillkallas med uppdragen överatt se
Boverkets arbetsuppgifter och resursbehov. En grundläggande utgångs-
punkt för översynen är statlig verksamhetatt skall inriktad ipåvara
Ersta hand frågor innebär myndighetsutövning. Därmed börsom
jämställas den uppsikts- och rådgivningsverksamhet densamt
kunskapsñrmedling är direkt knuten till myndighetsutövning.som
Utredaren bör överväga behovet sådan rådgivning och kunskapsför-av
medling inte direkt följer lag eller författningsom eller ärav annan
knuten till myndighetsutövning belysa konsekvensernasamt av en
begränsning sådan verksamhet. I utredarens uppdrag ingårav också att
bedöma verkets behov och överväga uppgiftsfördelningenattav resurser
mellan Boverket och andra statliga myndigheter.

Jag har i denna fråga samrått med statsråden Bengt Westerberg, Olof
Johansson, Görel Thurdin och Per Westerberg.
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FörhållandenNuvarande

bil.199192 1001992 prop.budgetpropositionentillanmälanminVid
skulleverksamhetBoverketspåinriktningenbl.a.aviserades8 att

under 1992.âromprövas
sammanslagningjuli 1988 avdenbildades 1Boverket genom en

enligtBoverketBostadsstyrelsen.ochplanverk svarardåvarande Statens
medhushållningochplaneringfysiskfrågorförinstruktionsin om
ochbyggandebostadsmarknad,ochbostadsförsörjningnaturresurser,

kunskaperförmedlaochutvecklingenföljaocksåskallVerketstadsmiljö.
initiativvid behovverksamhetsområde tasamtsittinomerfarenheteroch

administrationencentralaför denäven avVerketförändringar.till svarar
prövaingåruppgiften attIbostadsförsöijningen.stöd tillstatens

ochbidrags-olikaibeslutlänsbostadsnämndernasöverklaganden av
ochbostadsbidragfrågaiöverklagandeninklusivelånefrågor, om

vissaochbidragutbetalningskötabostadsanpassningsbidrag, samt att av
till allmännastödetstatligadetverkethandlägger sam-Därutöverlån.

ocksåslutligenVerket ärkulturlokaler.icke-statligaochlingslokaler
länsbostadsnämnderna.chefsmyndighet för

verketsordförande iârävengeneraldirektörledsBoverket somav en
bo-nämligenavdelningar,iindelatverketOrganisatoriskt ärstyrelse. sex

stadsmiljö-naturresursavdelningen,ochplan-stadsmarknadsavdelningen,
administrativaochavdelningenjuridiskabyggavdelningen,avdelningen,

verkssekretariat samtdessutomfinnsverket ettavdelningen. Inom
tjänsteexport-ochtypgodkännandeenhetuppdragsverksamhet på enen

kultur-icke-statligaÄrenden ochsamlingslokalerallmännaenhet. om
Tillsamlingslokaldelegation.Boverketsverketinomhandläggslokaler av
förrådetbostadsmarknadsrådet,stadsmiljörådet,knutnaverket är

Stadsmiljörådet ärkonstruktionsrådet.ochbyggrådetsamhällsplanering,
instruktion.särskildoch harregeringentillsatt enav

Karlskronatilllokaliserataugusti âr1989den 21sedanBoverket som
uppdragsverksam-inklusivehelårstjänstertillsatta225cirkaf.n.har

heten.

Behovet översynav en

harfastinriktning ladesverksamhetensochbildadesBoverketSedan
arbetebyggområdet pågårinträffat. Inomomvärldsförândringarraden
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med avreglering och regelförenkling i syfte främja konkurrens. Inomatt
plan- och naturresursområdet liksom inom stadsbyggandet ställs bl.a.
krav på ökade miljöhänsyn. Behovet samordning infrastruktur-av av
investeringar utveckling den fysiskasamt regionala planeringen harav
ökat. Tillkommit har också Europaharrnoniseringen både på bygg och

Ävenpå miljöområdet. frågor hushållning med fysisknaturresurser,om
planering och bostadsmarknad påverkas integrationssträvandena iav
Europa. Förändringar har gjorts och kommer göras när det gälleratt

stöd till bostadsbyggandet.statens Riksdagen beslutade på hösten 1991
prop. 19919256 tillfälliga regler för stöd till bostads-statensom
byggandet under år 1992 i awaktan på långsiktig lösning bo-en av
stadsfmansieringen. Beslutet innebar bl.a. kraftiga förenklingar denär
gäller förutsättningarna för stöd. Vidare har riksdagen beslutat prop.nu
19919215O bil. 15, BoU23, rskr. 343 reformerat stöd förettom ny-
och ombyggnad bostäder fr.o.m. år 1993. Beslutet innebär bl.a.av att

med räntebidragsystemet ñr och ombyggnad bostäder förenklasny- av
ytterligare bl.a. bidragsunderlaget föratt nybyggnad helt bestämsgenom
efter schablon. Vidare har särskild utredare S 199202 tillkallatsen en
för förbereda överföringatt bostadsbidragens administration frånen av

Ävenkommunerna till försäkringskassorna. förändringar detta slagav
medför behov översyn Boverkets verksamhet.av en av

En översyn behövs också för hantera frågan uppgiftsfördelningatt om
och samordning mellan Boverket och andra myndigheters verksam-
hetsområden. I den särskilda Boverket i 1991 lämnaderapport som mars
till regeringen inför arbetet med den fördjupade anslagsframställningen
för budgetåren 199293-9495 berördes rad frågor verketsen om
arbetssätt samverkan med ochsamt avgränsning andra statligamot
myndigheter. Av och de remissyttrandenrapporten inhämtats översom

framgår Boverketrapporten arbetar inom fleraatt olika områden årsom
med andra myndigheter och verkets arbetegemensamma när det gälleratt

samordning frågor fysisk planering, byggande och hushållningav om
med medförnaturresurser uppgifter anknyter till andrasom myn-
digheters verksamhetsområden.

Med anledning har Statskontoretrapporten på regeringens uppdragav
gjort kartläggning verkets kontaktytor andra statligaen motav myn-
digheter l992zl9. Enligt Statskontoret bör ochansvars- upp-
giftsñrdelningen inom verksamhetsområdena fysisk planering, stadsmiljö
och byggande mellan Boverket och andra statliga myndigheter preciseras
närmare.
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Boverketsöveruppgiftmedtillkallasbör attutredaresärskildEn se
resursbehov.ocharbetsuppgifter

Uppdraget

Boverketarbetsuppgifterdeoch prövaanalyserabörUtredaren som
Boverketsdärvidbörutgångspunkt attviktigutför idag. En vara

innebärinriktad frågorpåskallhandförstaiverksamhet somvara
bygglagenochplan-enligt bl.a.uppsiktmyndighetsutövning såsom t.ex.

medhushållning naturresurser1987 12och lagenPBL,1987 10, om
begränsasprincipikaraktär börrådgivandeVerksamhetNRL. avm.m.

ellerlagföljerdirektverksamhetsådanområden där annantill av
meddirekthängerfrågortilli övrigtförfattning och sammansom

verksamhetennödvändig förär attmyndighetsutövning eller somarmars
därvidbörUtredarensätt.effektivtbedrivas påskall kunnahelhet ett

reformeringenpåbörjadebl.a. denomvärld,verketsiförändringarbeakta
och kravenEuropaanpassningmedarbetetbostadspolitiska medlen,deav

ochbyggande,ochplaneringfysiskmedsambandimiljöhänsynökadpå
prioriteringar.statsmakternas

ellerföljer lagintekunskapsfönnedlingochRådgivning annanavsom
särskilt.övervägasmyndighetsutövning börtilleller är knutenförfattning

konsekvensernaövervägaframtid ochdessbör prövaUtredaren av en
kunskapsförmedling.ochrådgivningsådangällervadbegränsning

möjligheternaöverväga attoförhindradocksåbör attUtredaren vara
sådanakunskapsförrnedling irådgivning ochstatligbehovettillgodose av

detta.förskäl talarsärskildasättfrågor på annat om
lämnautredarenböranalys ettovannämndautgångspunkt frånMed

beskriv-i formdelsverksamhetBoverketsinriktningtillförslag av enav
huvudsakligadenochmål bör uppnåsdening angersomsomav

dels i formarbetsområde,respektiveverksamheten inominriktningen av
för,börverketarbetsuppgifterdeförteckning över svarasomav en

Utredaren börför verket.i instruktionenkan ingådenutformad så att
övergripandekvalitativ och naturskallmålenfrånutgå att vara av

Vidare börverket.förinstruktionenikan ingådeutformade så att
beskrivnadeförbehövaskanredovisa vilka attutredaren resurser som

skall uppnås.målen
inför anslags-Boverkettilldirektivensärskildai deRegeringen har

betydelsen199394 betonatför budgetåretframställningen av en
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prioritering insatserna för uppföljning och utvärdering de olikaav av
stödsystem och regelverk verket för. Utredaren bör ocksåansvarar
särskilt överväga vilka och eventuella omprioriteringar ärresurser som
erforderliga härför.

Den statliga verksamheten skall effektiv. I samband medvara
prövningen arbetsuppgifter och ska utredaren därför ävenav resurser
pröva i vad mån de arbetsuppgifter inom verkets ansvarsområde och som
ankommer på lämpligare kan utförasstaten myndighet ellerav annan av
andra intressenter inom sektorn. På motsvarande sätt bör utredaren
överväga uppgifter utförs andra myndigheter är lämpadeom som av mer

handhas Boverket. Utredaren bör därvidatt särskilt studera resultatetav
Statskontorets kartläggning Boverkets kontaktytor andraav gentemotav

myndigheter. Detta bör ske i samverkan med berörda myndigheter och
organisationer. I sammanhanget bör särskilt uppmärksammmas verkets
uppgift verka för samordning de statliga myndigheternasatt arbeteav
med underlag för tillämpningen PBL och NRL.av

I den mån utredaren föreslår ändrad och uppgiftsfördelningen ansvars-
mellan Boverket och andra statliga myndigheter skall utredaren även
redovisa konsekvenserna förslaget för andra berörda myndigheter.av

Utredaren bör beakta vad Statskontoret föreslår i utredningen om
Socialstyrelsens roll inom hälsoskyddet 199210.

Europaharmoniseringen påverkar i hög grad Boverkets arbete.
Förhållandet EES-avtal träffats innebäratt ett verket underatt en
övergångsperiod måste prioritera dessa arbetsuppgifter. Det blir
nödvändigt olika regelverk så dessaatt står i överens-attanpassa
stämmelse med EGs regler. Vidare medför EES-avtalet uppgifter
rörande tillsyn byggproduktdirektivets tillämpning i Sverige. Förutsätt-av
ningarna för typgodkännandeverksamheten förändras starkt. Boverket
kommer ha behov följa arbetet i fleraatt europeiskaattav organ.
Utredaren bör i sin analys särskilt studera behovet omprioriteringarav
inom verket med anledning den pågående Europaharmoniseringen.av
Utredaren bör särskilt uppmärksamma de förändrade förutsättningarna för
provning och godkännande. Utredaren bör beakta vad föreslås isom
verkets översyn typgodkännandeverksamheten för byggvaror.av

Förutom vad tidigare redovisats får Boverket enligt sin instruktionsom
bedriva uppdragsverksamhet utomlands. Sådan intäktsfmansierad
verksamhet bedrivs tjänsteexportenheten.på Utredaren bör överväga om
dessa arbetsuppgifter bör bibehållas och vilken ställning tjänsteexporten
skall ha i framtiden.
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sidanviduppgiftergivitsinstruktioni sinStadsmiljörådet har av
stimulerauppgifttillharRådetmyndighetsutövning. attverkets en

ochbyggandetmiljö,mänskligmellansambandendebattobunden om
arbetsupp-rådetsprövaUtredaren börlandsbygd.stad ochutveckling av

framtiden.ha iskallställning rådetvilkenochgifter
angränsandeandra,ocksåoförhindradbörUtredaren att ta uppvara

detbeaktabörUtredarenarbetets gång.underframkommerfrågor som
ibegränsningutredningsarbetet statenspågående engagemangavom

19927.dir.maskinprovningarprovningsanstalt och StatensStatens
kommittéer ochsamtligatilldirektivregeringensgällerutredarenFör

19845,dir.inriktningutredningsförslagensangåendeutredaresärskilda
redovisa198843dir.EG-aspekter attbeaktande samt omavom

börarbeteUtredarens199250.dir.regionalpolitiska konsekvenser
november 1992.slutfört före utgångenochbedrivas skyndsamt avvara

Hemställan

regeringenjaghemställeranförtjag harhänvisning till vad attMed nu
bo-ärendenföredrauppgifttillstatsråd hardetbemyndigar att omsom

stadsväsendet
kommittéförordningenomfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -

arbetsuppgifter ochBoverketsutredauppdragmed1976119 att-
resursbehov,

biträde åtochsekreteraresakkunniga, annatbesluta experter,att om
utredaren.

formeri deför arbetetStatskontoretfår anlitautredarensärskildeDen
träffas.överenskommelsevilkaom

skallkostnadernabeslutarregeringenhemställer jagVidare attatt
Utredningaranslaghuvudtitelnsbelasta sjunde m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenstillsigRegeringen ansluter
hernställan.hans

Finansdepartementet
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Boverkets regeringsuppdrag 199293

Byggd miljö och hushållning med naturresurser

ÖstersjöomrádetVision och strategier år 2010

Ministerkonferensen i Karlskrona augusti 1992 beslutade om en
planeringsinsats Baltic Region 2010gemensam Visions and Strategies-

för utnyttjande inomnaturresursema området. Boverketav påsvarar
regeringens uppdrag för det svenska underlaget.

Storstädernas miljö

Verket genomför på regeringens uppdrag förstudier storstädemasom
miljö Stockholm, Göteborg och Malmö. Det dels tätortsutvecklingavser
planerad utbyggnad bostäder, arbetsplatser och infrastruktur, delsav

och grönområdennatur- behov sådana områden och sammanhängandeav
gröna stråk. Uppdraget genomförs i samråd med Naturvårdsverket,
länsstyrelser, kommuner fl.m

Utvecklingen på miljöområdet

Miljö- och naturresursdepartementet har begärt Boverket ska bidraatt
med underlag till budgetpropositionen tätorter markanvändning förom
bebyggelse och anläggningar. Regeringen redovisar årligen till Riks-
dagen utvecklingen pâ miljöområdet, dels bilaga i miljödepartemen-som

avsnitt i budgetpropositionen,tets dels särtryck. Uppdragetsom
genomñrs i samarbete med Naturvårdsverket.

Eko-komm uner

Boverket och Glesbygdsmyndigheten administrerar informations- ochen
utbildningskampanj kretsloppstånkande i kommunalt utvecklings-om
arbete. Regeringen har beslutat anslå 4.4 Mkr under 2 år.
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planeringFysisk

trafikplaneringen,miljökravoch iEnergi

kantrafikplaneringförinstrumentåstadkomma somärUppdraget ettatt
TRÅD. Särskildfrån 1982trafikplaneringråd förplanverketsersätta

trafiksäker-Vägverket,luftföroreningar.ochbullerenergi,tillhänsyn tas
med Kommun-samarbeteimedverkarnaturvårdsverketochhetsverket

förbundet.

arbeteförplatsBättre

deövermiljöproposition att199091 årsuppdrag iifickBoverket se
medarbetsplatserlokaliseringochplaneringråden förallmänna av
medsamarbeteibedrivsArbetetemissioner.ochbullertillhänsyn som

frågorinriktas påmyndigheterberördaandraochnaturvårdsverket om
gods,farligtTrañk,resurshushållning.ochmiljösäkerhet,hälsa,

ochbostäderintegreramöjlighetenmiljö attarbetsplatsens samtyttre
berörs.arbetsplatser

miljöanalyserRegionala

frånuppdragetNaturvårdsverketmedi samverkanharBoverket
tillknutetärUtvecklingsarbetetlivsmiljö.godEnpropositionen

innehållermiljöbalkmedarbetemiljöskyddskommitténs somnyen
prioriterarKLIV-utredningentillochmiljökvalitetsnormerrumsliga som
Regionalamiljömål.nationellai frågastat-kommun-dialogen om
lokal nivåochregionaltillmiljömålnationellaskamiljöanalyser anpassa

fysiska planer.förunderlagsom

infrastrukturregionalSamordning av
iuppdragiverketgivit199293 attregleringsbrevetiharRegeringen

fåmedarbetetpåskynda attverkenstatligacentralamed desamverkan
ändamålsenligfrämjaroch beslutsprocessplanerings-effektiv ensomen

överläggningar bltrañkverken,medpågårinfrastrukturutbyggnad. a
Förslagen iinvesteringsplanema.MKB-redovisningderaskring av

blföljstrakñkinfrastrukturKONTRA-utredningkBoverkets uppoms
investe-demedi arbetetdirektdeltarlänsstyrelserna nyaattgenoma

ringsplanema.
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Vindkraft

Boverket fick i miljöpropositionen En god livsmiljö i uppdrag att
tillsammans med Naturvårdsverket och NUTEK utarbeta allmänna råd
till kommunerna och länsstyrelserna för bygglovs- och miljöprövning av
vindkraftverk. Bakgrunden är introduktionsstöd har införtsatt för små
och medelstora vindkraftverk.

Miüökonsekvensbeskrivningar MKB

Regeringen har milj2 kr för bl utbildningavsatt och försöksverksam-a
het med miljökonsekvensbeskrivningar i kommuner och länsstyrelser.
Verket initierar och följer försöksprojekt tillsammans med Naturvårdsver-
ket och Riksantikvarieåmbetet. Projekten berör också Naturresurslagens
tillämpning riskbedömningar.samt

Miljökonsekvensbeskrivningar internationellt samarbete-
Boverket arbetar på miljö- och naturresursdepartementets uppdrag och
med stöd från nordiska ministerrådet med nordiskt erfarenhetsutbyte
kring MKB. Frågan är också prioriterad i EG-sammanhang. I anslutning
till detta pågår även utbyte med Canada.

Byggande

säkerhetsanordningar på tak

Boverket skall enligt särskilt regeringsuppdragett informera kommuner,
fastighetsägare och berörda arbetsgivare gällande bestämmelser förom
säkerhetsanordningar på tak. Följande punkter kommer särskilt att
belysas

Plan- och bygglagens ansvarsprinciper-
kommunernas skyldighet kontrollera efterlevnadenatt gällande- av
regler
fastighetsägarens ansvar.-

Infonnationsinsatsema genomförs i samverkan med branschorganisa-
tioner.
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HälsaHus

medtillsammansutbildningskampanjdrivsuppdragregeringensPâ en
målet nåhandledare ärutbildade att600Byggforskningsrådet. Genom

förvalt-ochbyggandeprojektering,medsysselsatta50 000 personerca
kursuppläggningsstödochkunskaps-Hälsa-jourHusning. En ettger

kursarrangörer.ochhandledaretill

samlingslokalerstöd tillUtvärdering statensav

hösten 1992.underharuppdragBoverkets avrapporterats

Boende

boendeserviceSamordnad

boendeserviceprojektde 103utvärderafölja ochskaBoverket somupp
uppslagsamlaSyftettill. ärgivit stödboende-servicedelegationen att om

minskatrivseln ochökaboendeserviceprojekt kanstartadelokalthur
medsamverkanidrivsArbetetgrannskap.itotalkostnadema ett

Socialstyrelsen.

Äldreboende

utvärderasÄDEL-reformenÄldreboendet regeringenspådel avensom
Boverket.samråd mediSocialstyrelsenuppdrag av

äldreboendetInformationsprogram om

informerafortlöpandei uppdraggivit BoverketSocialministem har att om
under budgetåretföljsaprili 1992startkonferensäldreboendet. En

frånbostadssubventionsreglerkonferenser. Nyaregionala199293 av
informationsinsatser.fortsattakräverbyggregleroch1993 nya

Fenix-projelctet

utvecklauppdragregeringensjanuari ettden 1991 attBoverket fick 10
hanterarbostadssubventioner. Systemetför framtidaADB-system

rântesubventio-utbetalningochärendehandläggningärendeberedning, av
199293.årsskiftetvidavslutatberäknasNyutvecklingsprojektetner.
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Nettoavisering räntebidragav

Boverket fick den 25 juni 1992 regeringens uppdrag redovisa deatt
ekonomiska förutsättningarna för bibehållande rutinenett medav
nettoavisering räntebidmg även efter utgången år 1992av samt attav
redovisa vilka systemlösningar bibehållet nettoaviseringssystemett
kräver. Uppdraget redovisades den 21 september 1992, varvid bl a
förordades integrerad lösning inom Fenix-systemet.en

Allmännyttans fondemissioner

regleringsbrevetI bå 199293 har Boverket fått i uppdrag redovisaatt
praxis rörande allmännyttans möjlighet till fondemission i månsamt av
behov föreslå erforderliga regeländringar. Uppdraget kommer att
redovisas före utgången november 1992.av
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målgrupperProdukter och

utgårföljanderedovisningen frånDen verksamhetsområdenBoverkets i sin indelasitursom
verksamhetsgrenar.UndervarjeVerksamhetsgrenlistas följandeprodukternai grupper-föreskrifterallmännaråd.förvaltningsärendenremisseri förvaltningsärenden.regeringsupp-
dragR elleruppdragi regleringsbrevRb, kunskapsuppbyggnadinformation
kunskapsförmedling.

hushållningByggd miljö och med naturresurser

Verksamhetsgren Målgrupper9293ochprodukter i VP

ll. Mark ochvatten
Remissvar, kap Statligasärskilt4 NRL verk harsom
Rapporttill regeringen sektorsansvarNRLsriksintressen enligtNRL.om
Underlagför regeringens länsstyrelsernamiljöredovisningR i sinroll att

Ostersjösamarbetetsammanställa företrädadensvenskadeleni R staten
Riksintressearkiv kommunernasansvarigaför
Löpandenaturresursstatistik övrersiktsplaneringen.

ÖstersjöstatemasNRL-utbildningochregionala kontaktpersonträffar Focalmöten.
meddestatligaverken points

l2. Kust ochhav
anspråkNationellöverblick skyddsbehovi havet Kommunernasplanerings-ochöver

ÖPRapport ochmetoder länsstyrelsernakunskaper förkommunernasom organ.
kustzonen statligamyndighetermedang.

Regionalakurserför hundratalberörda havsintressen,marinakommuner.ett centra

13.Odlingslandskapet
Bok kommunalplanering odlingslandskapets Kommunernasochom

planeringsfunktioner.omvandlingregionalakonferenserför länsstyrelsema.
länsstyrelserna.forskningen

14.Bebyggelsekultur
Stadsmiljörådet Planerare,Bygga landet högskolorochvarsamt
Rådetsutmärkelse stadsmiljö fotskningsorgan.för

opinionsbildare,DenkulturellastadenUNESCO-konfcrcns
intresseradallmänhet.

Stadens form15. gestalt.struktur och
Kommuner.planerare.bygg-Tätortsbeskrivningar

bostadssektom,denlilla och hög-Rapporter arbetssätttätortenom -
bostadsområden skolor.fotskningsorganEffekter stödtill miljonprogrammctsav

stadsmiljörådetzBoken från BFRFRN.Brasagt rapportersta-gen.om
frånârshögtid opinionsbildareseminariumFramtidsstaden 1993.och

kvällsmöten. rådetskansli intresseradallmänhet.debattartiklar ledamöterochav
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ekologiochförsörjningtrafik.Stadens16. systemsorti - bygg-planerare.Kommuner.RTRADtrafikplaneringenmiljökravoch iEnergi - bostadssektomocharbetsområdenROversyn planeringrådför avav forskningsorganmiljöStorstädemas RR,Ekokommuner
regeringskanslietitrafikplanering tätort.kringutbildningochHandbok

Stödtillmiljö.arbetsplatserochkringSeminarieserie
uppföljningochkonferenserinformation,löpandeprojekt.

ochTemaprogramekokommuner.kringutvärdering
stadensstadsekologioch grönytorskrifterom

bebyggelsenbefintligal7. Den
planerare.KommunerPBLenligtsärdragbyggnadenbegreppetRapportom bostadssektomochbygg-ombyggnad.underhållochrådgivningsbladfor10,3

ERFRNforskningsorgan-
intresseradallmänhet

KommunerFastighetsförvaltning18.
särskiltbyggbranschenbamsakerhetFörbättringsregler -- ochprojektorertakskyddRinformationom fastighetsförvaltarefrånerfarenhetermedpraktiskaHandbok

fastighetsförvaltning

univ.vidochlärareForskareÖvergripande bevakninginsatserallmän
Branschenhögskolor.ochrådgivandedeltagandeiFoU-fronten;Uppföljningav

skrivaforskningsråd;följaochhögskolorochtillorgan
utredningar.statligaRemissvarfackpress.artiklari

verksamhetstill helaserviceochsamordningIntern
omrâdet.

såväldärutöveruppsiktochtillsynförverketsverksamhetsomrâdetinnebärhela ansvarInom SOUDs-medocharbeteutredningarstatligaimedverkanPBLNRL-beslut.uppföljningarav regeltolkningar.ochtelefonförfrågningarochbesvarande brevförinsatserremisser avsom

planeringFysisk

Målgrupper9293VPiochprodukterVerksamhetsgren

nivå KommunernasÖversiktlig regionalsamhällsplanering,21.
planeringsorganRmiljöanalyserRegionala
länsstyrelsernainfrastrukturutbyggnadRändamålsenligPlaneringav myndigheterstatligametoderförkringstudiematerialochNyhetsbrev nya

OS-projektetsamhällsplaneringöversiktlig
seminarierRegionala
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22.PBUNRL- allmänt Kommunernas
Allmännaråd vindkraftprövning R planeringsorganom av
Praxissamling hälsaochsäkerhet,Rättspraxisdatabas länsstyrelsernaom

ÖP-arkiv.dp, bygglovPBL DP-databas,m, statligamyndigheterm
vattenfrågomai planering,fysisk VA- infrastruktur
PBUNRL underlag
Kunskapssammanställning plansystemeninomEGom
Studiematerialför skolorna denbyggdamiljön.om
Plan- Byggdagama

23.Miljökonsekvensbeskrivningar Beslutsmyndigheter.
rådAllmänna samrâdspanerMKB R ochsökandeom

Utbildningochförsöksverksamhet MKB-omrâdetmedMKB R inom
Internationellaerfarenheter MKBav

Översiktsplanering24. i PBL Kommunernas
Reviderad planeringsorganhandbokföröversiktplaner
Oversiktplaner form länsstyrelsernagoda exempeli minirapporterav

statligamyndigheter

25.Rättsverkandeplaner dp. ob,fp Kommunernas
26.Lov i PBL. planeringsorgan
27.P|angenomförande länsstyrelsema

råd statligamyndigheterAllmänna kulturmiljöni planering,följsom upp
bygg- ochbostadssektomlokalakonferensergenom

Regeringsremisser.överklagadeplaner
Remisserfrån överklagandebygglovkammarrätten.
Revideradhandbok detajlplanerochom
områdesbestämmelser
Grundvatten bygglovi planeroch
Parkering sambandmedPBLi
PBL-vcrkstani Planera,bygga.bo

28.Wark- ochmiljörätt allmänt Kommunernasplanerings-
länsstyrelserna29.Planeringsprocessplaneringsmetoder organ,

statligamyndigheterStadsmiljöavdelningenskontaktverksamhet.externa
ochbostadssektombygg-konferenserrnm

Övergripande ochinsatser allmän bevakning Andraaktörenoffentliga
rádgivanden privataUppföljning deltagandeFoU-fronten; iav

forskningsråd;till Berördaavdelningarhögskoloroch följa ochskrivaorgan
artiklar helai tidskrifterlntemsamordningochservicetill
verksamhetsområdenRemissvar statligautredningar.

såvälverksamhetsområdethela för tillsyn ochuppsiktdessutominom innebärverketsansvar
medSOUDs-uppföljningar PBLNRL-beslut. medverkani statligautredningarocharbeteav

telefonförfrågningar regeltolkningar.för besvarande brev. ochremisser insatsersom av
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Byggande

Målgrupper9293VPiprodukterochVerksamhetsgren
ochansvarigaPolitisktbyggnadsverksamheIbyggmarknadStatistik över31. riksdag.itjänstemänbostadsförsötjningsprogramochPrognosmetoder - kommuner,länochregering,FNECE-konferensdeltagandeiochtillrapport bostadsföretag.ochbygg-förkontrollstationeninförStatistikuppbyggnad ny branschorganisationer,bostadsfinansiering. intresseradochmassmedia enochbostadsbyggandenyhetsbrevKvartalsvisa om allmänhet.regeringen.tillbostadsbyggnadsprognoserbyggkostnader.

ochbostadsbyggandeplaneradekommunernasrapportom
byggkonjunkturen.

statligariksdagRegering,allmäntByggregler32. - kommuner.myndigheter.byggreglerbeträffandePBLPBFiändringarförUnderlag organisabranschcentralabyggprodukterlagstiftningföroch om fastighetsförvaltandetioner,byggreglerBoverketsEG-anpassningÖversynoch av byggherrar.företag,europeiskförmandatgivningochiMedverkan entreprenörer.konsulter,Rbstandardisering provnings-,privatafunktionsinriktadeochEG-harmoniserade ochgodkännanade-remissutgåvaNybyggnadsregler kontrollföretag,byggproduktdirektivEGstillämpningInformation avom internationellaorganbyggreglerkonsekvensberakningMetoderför av
Ombyggnadshandbok

byggdagamaochPlan-
32-37VerksamhetsgreninomNyhetsbrev

statligariksdagRegering,byggprocessenitillsynoch33.Ansvar kommuner.myndigheter,byggprodukt-EGsmarknadskontrollenligtTeknisk organisabranschcentraladirektiv fastighetsförvaltandetioner.godkännandeprovning.avseenderegeringentillUnderlag konsul-byggherrar.företag.byggprodukterlagstiftningkontroll i omoch privataentreprenörer,ter.utbildningtillstödInformation. godkännande-provningsm
interna-kontrollföretag,och

tionellaorgan

statligariksdagRegering.brandskyddkonstruktionByggnads34. kommuner.myndigheter,ochstatiskrådförEKbetongbetsämmelserUppdaterade branschorganisacentralahållfasthetsdimensioneringochvindlastdynamisk om fastighctsfönaltandetioner.remissutgåvabyggregler.Nya byggherrarkonsulter,företag,RbStandardiseringEuropeisk privataentreprenörer, prov-kontroll-organförHuvudman ochgodkännanade-nings-.Handböcker intematio-kontrollföretag.
nellaorgan
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Regering,riksdagstatligahälsoskyddByggnadsfysilt35.
myndigheter,kommuner,föreskrifterenligtför materialUtredningar
centralabranschorganisakemikalielagstiftning

fastighetsförvaltandetioner.Hustlzl-lälsaR
företag,byggherrenför ventilationskravGrunder
konsulter,remissutgåva entreprenörer,byggregler,Nya

provnings-,privatablamätmetoderföremissionerEuropeiskStandardisering,
godkânnanade-ochkontrollrådRb; huvudmanför
kontrollföretag,kunskapsuppbyggnadkringRadonenkät,rapporter, a
internationellafuktdimensionering,legionella,byggavfall.ljudstömingar, organ

fältmagnetiskaelektriskaochhälsoriskerpga

hushållning riksdagstatligaRegering,byggnaderl36.Installationer energi
myndigheter.kommuner.bostädertillBeslut solvännebidragom
centralabranschorganisa-hissaranordningar,Föreskrifterför maskinella a

fastighetsförvaltandetioner,remissutgâvabyggregler,Nya
företag,byggherrar,RbStandardiseringEuropeisk
konsulter,entreprenörer,rådgivning obligatoriskInformationoch om
privataprovnings-,ventilationsanläggningarfunktionskontrollav
godkännanade-ochsmåhusenergiåtgång mediinneklimatochRapportom
kontrollforetag,elvärme
internationellaorgan

riksdagstatligaRegering,utfonnninggestaltningarkitekturByggnads37.
myndigheter.kommuner,remissutgåvabyggregler,Nya
centralabranschorganisa-RbEuropeiskstandardisering

fastighetsförvaltandetioner,Dispensgivning
företag,byggherrar,utformningsfrågorHandbokom
konsulter,entreprenörer.värdenBoendetsRapporten

provnings-,godkän-privataboendekvalitetjämförelseinternationell av
kontrollföretag,nanade-och

internationellaorgan

byggnads-kommunernasverksamheten38.Typgodkännande
nämnder,byggnads-ochtypgodkärmandeRiktlinjerför izärmepannor,avav
ws-inspektörerrådallmännai skorstenavgaskanalerochinsatsrör

tillverkningskontrolltypgodkännandeBevisom
frånsökande byggsektornarbetsledareför ansvarigRiksbehörighet

funktionskontrollRiksbehörighetför
Nyhetsbrev

folkrörelserKommuner,lokaler kulturlokalerStödtill samlings39.
Bidragsgivning

stödetRUtvärderingav
Nyhetsbrev

Övergripande aktörer,offentligaochAndrabevakninginsatser allmän
privatatill tillsynsverksamheten.föreskrifter.StödSamordningav

stadsmiljörådgivningbeträffandeBevakningoch

bidragsgivningförbyggstatistikochbyggandet,föruppsiktför tillsyn ochverkets avansvar
ochremisserutredningar,medverkani statligavidaresamlingaslokaler innebärtill rnm
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telefonförfrágningarochochbesvarande brevutredningsförslaginsatserföruppföljning avav
regeltolkningar.

Boende
Målgrupper9293i VPprodukterVerksamhetsgrenoch

Bostadsmarknadsstatistik41.
Årlig ansvarigaochPolitisktbostadsmarknadenilägetundersökningom

riksdag,itjänstemänhelalandet.kommuner.regioneroch
kommuner,regering,länochbostadsbyggnadetsIndikatorerför omprognoser

bostadsföretag,bygg- ochZggrår. lnforrnarionsbrev.utveckling
branschorganisationer,

allmänhet.massmediaoch
bostadselterfråganBoendekostnader42.

boendemönster
iochtjänstemänPolitikerkontrollstationenförStatistikuppbyggnadinför ny

regering,länochriksdag,early wamingsbostadsfinansieringmed
bygg- ochkommuner,kreditmarknadochinformationsbrevochDatabank om

bostadsföretag,branschor-till OECDochEuropa.Rapporterbosparandei Sverigeoch
massmediaochganisationer,Analysministerrådetsserie.i Nordiska av

intresseradallmänhet.förändringboendemönstrens en

boendeboendeserviceOlika44. gruppers
Politisktansvariga,Äldrebeonde

bygg-intresseorganisationer,ochföräldresärskildaboendeforrnerUppföljningav
inriktadebostadsföretagochRhandikappade
andraochäldreboendeäldreboendelnfo.kampanjom

boendesärskildaäldreanpassadebostäderAnalys behovet gruppersavav
boendeserviceprojektRUtvärderingav

ochsubventionsreglerochSkrifter bygg- omom
utvecklingsstördagruppboendeförerferenheterav

NyhetsbrevKonferenser.

Bostadsförsörjuingsplanering45.
länsstyrelserochKommunerkommunalaAnalysRegionalaRapporter. möten. av

marknadsstymingroll vid ökadbostadsförsörjningens
underhösten.avvecklasUtvecklingsarbete

utvärderinguppföljningbostadsstödIndividuellt46. - ansvarigaochPolitisktmedsamarbetefördelningsmodell framiFörbättrad tas
riksdag,itjänstemänfinansdepanementetRb

länochkommuner,regering,ändamålsenlighet,bostadsbidragensRapportom Årligen bostadsföretag,ochbygg-hushåll.effekterförfördelningseffekteroch
branschorganisationer,bostadsbidrag.återkommandestatistikom

intresseradmassmediaochAnslagsberäkningar en
allmänhet.
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47.Individuellt bostadsstöd administration-
Föreskrifter. Hushåll berättigadeärsom

93.Utförande 17 94 tillregler11. 11 stöd.länsbostadsavnya
Beslut bostadsbidragöverklaganden nämnder.kommuner.om av

rådgivninglnfonnation,juridisk bostadsbidrag Regering riksdagochom mm
Anslagsberäkningar

48.Generelltbostadstödochbostadsbeskattning-uppföljning utvärdering
Metoderför analyseraoch Politiker tjänstemänutvärderabostadsstöden, och iatt a

Fenix-systemetsdatabasRb riksdag,regering,länochgenom
Räntebidragensfördelningsprofil modell kommuner.bygg- ochgenom som
kopplar hushåll, bostadsföretag,fastigheteroch i samarbetemed
finansdepanementet branschorganisationer.Rb

tilläggslån. massmediaoch intresseradAnalys användningocheffekter RBF- enav av
allmänhetstöd,bostadsanpassningsbidragochradonbidragRb

Skattteregler iför ochfinansiering bostäderEuropaav -
beskrivningochdatabas

49.Generellt bostadsforfattningarbostadsstödoch -
administration

fåttellerPersoner sökt,Tillämpningsföreskrifter. som
har stödBeslut beviljandeochförvaltning räntebidrag rättatt mom av mm,

förordnandebeslut bostadsanpassningsbidtag,om av
Politisktansvarigaochintygsgivareför ekonomiskaplaner.Utbetalning,
tjänstemäni riksdag,aviseringar räntebidragav rnm
regering,län kommuner,behålla ochKostnaderför nettoaviseringRatt
bygg- ochbostadsföretag,Allmännyttiga fondemissionerRbföretags
branschorganisationer,utbildning stödforrnema.Informationochövrig om

AnslagsberákningarNyhetsbrevRäntebidragsstatistik.

Övergripande bevakning Andraaktörer,offentligaochinsatser allmän
privataoch ochsamordninginomhelaIntern serviceextern

verksamhetsområden
ÅrsbokAktuell vidkunskapsöversikti ochpresenteras en

ellerflerabostadsmarknadsdagar
Intemsamordning serviceoch

verksamhetsområdethela förbidragssystem.för bevakningInom innebärverketsansvar av
såväluppföljningutvärdering medverkanibostads-ochbostadskreditmarknadenochför

statligautredningarocharbetemedSOUDs-remisser brevochsomsvar
telefonförfrågningar regeltolkning.om
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Tjänsteexport

Målgrupper9293l VPprodukterVerksamhetsområdeoch

institutionerMotsvarandeområdenainomKonsulttjänster
kommunalochcentralstatlig.planeringFysisk- övrigochbeslutsfattarenivå,Miljövårdsplanering- iTyngdpunktenpersonal.Planlagstiftning- liggerverksamhetenPlanadministration- Södraregionerländeri tre[nstitutionsuppbyggnad- ochBaltikumAfrika.formenharTjänsterna av Sydostasien.långtidsinsatser0

korttidsinsatsero utbildningsinsatserinkl.specialuppdragrapponer0
on-the-job-trainingseminarierworkshopssom

internationelltregionaltstudieresor,
föredragkomplementspccialstudier etc
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skriftliga informationBoverkets
1992Perioden jan 1991- sept.

hushållning medByggd miljö och naturresurser

RegRiksdagRegionala FöretagAllmänhet KommunerSkrifter org.
branschørg.LstUMegtpall

JAS-konsekv.förbebyggelsen xxx
trafikinvest.Konsekvenser xxxav

detMKB vadär xxx- arbetemedKommunernas
xvindkraft xxx

Kustochhav xprogram-Referatfr. EG-sem. x
2010Sverige xx

Ekobyar xx
6skrifterGruppboende. xxx

Kyrkogårdens åtform miljö xx
Miljöför livet xxx

tillgängligtPlanera xx
godmiljöPlaneraför xxxen

Solkraft xx

småTre tätorter xxx
Trädeni tiden xx
Boendeföräldre xxx

planeringenKulturmiljöni xxx
Ändring detaljplan xxav
Nyhetsbrev xxxx

kraftföretag

planeringFysisk

3planeringenPlAADB-stödi xx
90-taletPlaneringinför xxxx

ÖP-90huvudrapport xxxx
ÖP-90 centraladelrapport xx xx

kommunalUtvecklingoch
xplanering xxx

underlagNr38 xPBUNRL xxx
40 xPBUNRLunderlag xxxnr

xNyhetsbrev xxx
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Byggande

RiksdagReg.FöretagRegionalaKommunerAllmänhet org.Skriher branschorg.LstIbnpaliLup.

xAluminiumkonstruktioner
xarbetsledareAnsvarig
xkällsorteringinformeraAtt om xBalkonger

xbostadsförbättringUlbmtrl.för N
xTrähusaffisch N

vårthusDåfår ivi hälsa N
x.ütergiinfomaterial
xLjudreduktion
xkonstruktionPåköming

Radonbidrag-egnahem
xspisarkaminer.Typgodk.av xVentilation

xallnuâdVentilation-
xNybyggnadsregJedNR3
xbyggandevarsamheti
xbidragsinfosolvärme

xxNyhetsbrev

-Energiföretag

Boende

botlenlånochBostads-
xxBostadsmarlaiadsläget

xtvåellerfleraflyttarByggeren. xnyproduktioneniHyror
Ersåttninçlån

xbostadsfmansieringNy
xxHyresnivier underi andra
xxhurVembor
xeffekterSkattereformeu
xförändringi
xxnyheubrevIndikatorer

xxförplaneringKommunernas
bostadsförsörjningen

bostadsanpassningtillBidrag
småhusKonsumentskyddför

Bostadsanpassningsbidrag
handbok

Nyhetsbrevom xbostadsbyggande- xxXbyggkosuiader A- xxlån bidragoch-
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serviceGemensam

RegRiksdagFöretagRegionalaorg.Allmänhet KommunerShin branschorg.LstLönggnpolis.

Xboaicbhiñ XPlanerabygga x
informationmyhelsbrev XXBoverket x

medunyhesbrevAdministrativa Xx
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STATSKONTORET PM

Utredningsavdelning 3 1992-10-26 1992-11-26

Kommunerna och Boverket
avnämarstudie i 11 kommuneren-

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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1 Bakgrund 154
1.1 Uppdrag, genomförande och uppläggningrapportens 154
1.2 Boverkets verksamhet 155

2 Kommunernas utnyttjande Boverkets produkter ochav
tjänster 158

2.1 Fysisk planering och naturresurshushâllning 158
2.2 Stadsmiljö 160
2.3 Byggande 161
2.4 Bostadsmarknadbostadsförsöijningbostadsñnansiering 162
2.5 Typgodkännande 163
2.6 Sammanfattning 163

3 Kommunernas alternativa informationskällor 164
3.1 Fysisk planering och naturresurshushållning 164
3.2 Stadsmiljö 165
3.3 Byggande 166
3.4 Bostadsmarknad bostadsförsörj ning bostadsñnansiering 167
3.5 Sammanfattning 168
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169stödkommunernas behov4 Karaktåren på av

Ökad ochprodukteravgiftsbeläggning Boverkets5 av
172tjänster

Bilagor

Uppdraget
Intervjuguide

studieningår iKommuner som
173BoverketPolitikernas påsyn
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Statskontorets slutsatser

Statskontoret drar följande generella slutsatser från kartläggningen
kommunernas utnyttjande och bedömning Boverkets verksam-av av

het.

Stor samstämmighet i kommunerna0

Statskontorets kartläggning omfattar 11 kommuner. Urvalet består
och små kommuner,stora storstad, glesbygd och tätorter.av en

Skillnaderna i bedömning Boverket är dock mycket små.av

Stöd i lagtolkningsfrågor viktigast0

De produkter och tjänster kommunerna idag utnyttjar är främst av
normerande och policyförmedlande karaktär. Det är också den typ

stöd bedöms viktigast i framtiden och kommunerna ärav som som
beredda betala för.att

Många andra aktörer inom Boverkets verksamhetsområde0

ñnnsDet många aktörer inom omrâdet, såväl inom offentlig som
privat sektor. Dessa aktörers tjänster och produkter i huvudsakses

komplement till Boverkets.som
Bland aktörerna finns många statliga myndigheter, särskilt inom

byggområdet. Kommunerna har pekat på det finns behovatt av
samordning och eller renodling uppgifterna.av

Samverkan med länsstyrelserna och mellan kommunerna0

Statskontorets kartläggning Boverkets kontaktytor med andraav
statliga myndigheter rapport 199219 kunde påvisa många statligaatt
centrala myndigheter har negativ på länsstyrelsernas arbete ochen syn
kompetens inom Boverkets verksamhetsområden. Kommunerna är
positiva till samarbetet med länsstyrelserna och det stöd får frånman
dessa.

Kommunerna samverkar också sinsemellan, inom regiont.ex. en
eller mellan storstäderna.
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1 Bakgrund

uppläggninggenomförande1.1 Uppdrag, och rapportens

särskild utredare medjuni tillkallaRegeringen beslöt den 11 att en
Dir.arbetsuppgifter och resursbehovuppdrag Boverketsöveratt se
K.Å.utsågs landshövding Bengt199270. Till särskild utredare

Johansson.
skrivelse bilaga 1därefter isärskilde utredaren harDen en

genomföra studie hurhemställt Statskontorets biträde att avenom
Boverket och värderar dess prestationer.kommunerna påser

planeringStudien olika verksamheter fysiskomfattar Boverkets
bostadsmarknad, bo-stadsmiljö,och hushållning med naturresurser,

och typgod-stadsförsörjning bostadsfinansiering, byggandeoch
i dennakännande. Såväl studien redovisningen dess resultatsom av

sambandpromemoria verksamhetsindelning. Någotbygger på denna
huvudsak har studienmed Boverkets enhetsindelning finns inte. I

fokuserats på följande

utsträckning deBoverkets tjänster och produkter, bl.a. i vilken-
användning utnyttjas liksom bedömning deraskommer till och av

kvalité
informationskällor.Kommunernas alternativa-

informationstöd inombehov kunskaps- ochKommunernas av-
området.

olika interv-Statskontoret genomfört uppdraget och gjort tvåhar
45juundersökningar dels intervjuer med tjänstemän i ll kommuner

dels 9 intervjuer med kommunpolitiker. intervjuguideDen som
redovisas i bilaga 2. Politikerintervjuerna betraktaanvänts är att som

Kommunurvaletkomplement till intervjuerna med tjänstemännen.ett
omfattarhar gjorts med Svenska Kommunförbundet ochi samarbete

med olikasamtliga kommungrupper. urvalet ingår kommunerI
politisk majoritet, olika organisation med geografisk spridningoch

genomförts chefsnivâ på.inom landet. har såväl påIntervjuerna som
verksamhetsområden.tjänstemannanivå. de olikaDe representerar

Kommunerurvalet framgår bilagaav
projekt-Intervjuundersökningarna genomförts Dahlberghar Annav

ledare och Gröjer.Anette
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1.2 Boverkets verksamhet

I detta avsnitt beskrivs översiktligt de områden Boverket verkarsom
inom. Beskrivningen bygger dels på Statskontorets Boverketsrapport
kontaktytor kartläggning 1992l9 dels påen Boverkets anslags--
framställning för budgetåren 199293-9495. Några uppgifter har
också hämtats från proposition 19878837 plan- ochett nyttom
bostadsverk, Boverket. Sist i avsnittet beskrivs kort vilka rådgivande

är knutna till Boverket.organ som

Fysisk planering och hushållning med naturresurser
Boverkets uppgifter år i huvudsak att

utveckla metoder för den fysiska planeringen- med tonvikt på den
kommunala översiktsplaneringen. Som del därav ingåren
metodutveckling för den långsiktiga planeringen bostadstör-av
sörjning råd därom,samt att ge
utveckla plansystemet allmänna rådsamt och- vidareförmedlage
goda exempel;

Vverka för samordning de statliga myndigheternas- arbeteav med
frågor rör tillämpningen plan-som och bygglagen ochav
naturresurslagen ha den allmännasamt uppsikten över hus-
hållningen med naturresurser.

Verket bör därutöver bevaka aktuella utvecklingstendenser, följa
tillämpningen lagarna på området och lämnaav förslag till nödvän-
diga förändringar.

Inom detta verksamhetsområde ligger samtliga beslut på kommu-
och länsstyrelsema.nerna Boverket har inte någon föreskrifts-

funktion, ska enligt PBL och NRLmen för den allmännasvara
uppsikten över plan- och byggnadsväsendet respektive hushållningen
med naturresurser. I viss mån också verket på förfrågningarsvarar
från kommuner, länsstyrelser och enskilda.

Stadsmiljö

Boverkets uppgifterna enligt proposition 19878837 är att

följa utvecklingen tätorterna,i-
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planering,underlättaråd kanmetoder ochutveckla pro-ge som-
Utvecklingtätortsmiljön.förnyelsevård ochduktion, avav

frågor,boendesocialaboendeservice och andra
ochstatsmakternauppmärksammaeffekter ochfölja styrmedlens-

förändras,kan behövaberörda på hur deandra
stimuleraexempel förgodaförmedlaoch attallmänna rådutarbeta-

förnyelseochproduktionplanläggning,underlättaoch avvarsam
bebyggelse,samladutanfördelsibebyggelsemiljöer dels tätorter

fömyelseåtgärder,tillstatsbidraghandläggningensköta av-
utsmyckningkonstnärligochtillgänglighetsbefrämjande åtgärder

bostadsområden,i
till allmännabeslut stödvidsamlingslokaldelegationenbiträda om-

samlingslokaler m.m.,
gestalt-ochlivskvalitetensociala livet,utvecklingen detfölja av-

specielltlandsbygdstad och påbebyggelsemiljöer iiningsfrågor
ochstatliga lån-lagstiftningeneffekternaavseende påmed samtav

bidragsformer.

ochinformations-omfattandestadsmiljöområdet bedrivsInom en
rådgivningsverksamhet.

Byggande

och harbyggfrågorförförvaltningsmyndighetcentralBoverket är
till bl.a. PBLtillämpningsföreskrifterför utformningenansvaret av

nybyggnads-föreskrifterna utgörsomfattandeoch PBF. De mest av
förreglerverket medarbetarombyggnadsregler. Dessutomoch
ochkontrollbefintliga hus och förförbättringsåtgärder i vatten-av

övrigmedsamordnasskaRegelsystemenvärmemätare etc. sam-
grund-ochfunktionerinriktasbyggandet ochhällsstyming av

särskild betydelse.egenskaperläggande av
förvalt-ochsåväl bygg-utgångspunkter förFöreskrifterna utgör

tillsynsverksamhet.ningsverksamheten kommunernassom

Bostadsmarknadbastadsförsörjningbostadsfinansiering

styrmedlensutvärderafölja ochfortlöpandeinnebärArbetet att
utvärdera deHäri ingårbostadsförsörjningen.effekter för att

målentill deförhållandefördelningspolitiska effekterna i uppsatta
hushållenspåverkari omvärldentill sådana förändringaroch som
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levnads-och boendeförhållanden. Med stöd detta ska Boverketav
lämna förslag till åtgärder leder till de bostadspolitiska medlenattsom
blir effektivare i förhållande till de bostadspolitiska målen. Verket ska
därutöver fortlöpande undersöka och belysa utvecklingen bostads-av
byggandet och bostadsmarknaden.

Aktuella problem och utvecklingstendenser på bostadsmarknaden
bör belysas och uppmärksammas på så tidigt stadiumett att ,stats-
makterna och andra berörda i god tid får kännedom de föränd-om
ringsbehov kan uppkomma.som

Vidare omfattar Boverkets uppgifter handläggning överklagan-av
den angående bl.a. räntebidrag för och ombyggnad, räntestöd,ny-
tilläggslån och bostadsanpassningsbidrag, investeringsbidrag, allmänna
förutsättningar för stöd ansökningar förordnandesamt om av
intygsgivare för ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar.
Boverket utformar också föreskrifter och blanketter.

Typgodkännande

Verket ska arbeta för kvalitet och goda egenskaper hos byggnader.
Detta innebär bl.a. föratt typgodkännande byggvaror.svara av
Verksamheten delsär inriktad på pröva material,att byggprodukter
och byggsystem i förhållande till funktionskrav givna i PBL och
nybyggnadsreglema dels meddela riksbehörighetatt ansvarigav
arbetsledare. Verksamheten ska intåktsñnansierad.vara

Rådgivande organ

Till Boverket är enligt instruktionen fem rådgivande knutnaorgan
Stadsmiljörådet, Bostadsmarknadsrådet, Rådet för samhällsplanering,
Byggrâdet och Konstruktionsrådet.

Stadsmiljörådets sammansättning, organisation och verksamhet
regleras i särskild instruktion SFS 19881009 ochen har därmed
formen Övrigasjälvständig myndighet. råd bestårav en general-av
direktören, ordförande och andra ledamöter till det antal som
Boverket bestämmer.
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produkter och2 utnyttjande BoverketsKommunernas av
tjänster

naturresurshushållning2.1 Fysisk planering och

många olikafysisk tillhandahåller Boverketområdet planeringInom
handböckerråd information viaprodukter och tjänster. Hit hör och

konferenser, direktkontak-och andra skrifter, seminarier och kurser,
och tidskrifter.ter

materiali eniga det skriftligaKommunerna år stort sett att somom
på pedagogiskttagit fram lättfattligt och skrivetBoverket är bra, ett

medVilka produkter tjänster kommunerna kommit i kontaktochsätt.
varierar mycket.

handböckerlyfter särskilt fram deI alla kommunerstort sett om
Detaljplaner och fram i samband medOmrådesplaner atttogssom

ändring detaljplanerPBLNRL infördes handbokenoch även avom
pedagogiska absolututarbetats Böckerna ochsom senare. anses

nödvändiga vid introduktion så lagkomplex. Iett stort nytten av
denna bedömning finns ingen skillnad och små kommu-mellan stora

TRÅDÄven trañkplanering användsrapportenhandbokenner. om
del kommuner.av en

iTidskriften Planera kommer de flesta kommunerBygga Bo
kontakt med och denna fyller viktig funktionatt genomman anser en

överblick, informera nyheter och förändringar. Denatt gerge om
också referat yttranden. Enighetenrättsfall och Boverkets är storav

bratidskriften föredömlig, väl avvägd och allmänt mycketärattom
och den används flertalet de intervjuade.av av

och kon-flesta kommunerna har någon gång besökt seminarierDe
många lyfteranordnade Boverket. konferenserferenser De somav

genomförda Plan- och byggdaganta.fram viktiga och bra årsom
idéer,fyller funktioner dels nyheter,Dessa två presenteras nya

mellaninfallsvinklar kontaktforum kommu-dels deutgör ettm.m,
nerna.

hälften ingår i Statskontorets kartläggningCa de kommunerav som
Kontaktemahar någon gång varit i direktkontakt med Boverket. är

lagtolkningföranledda dels problem dels behovkonkreta t.ex. avav
vinklingar pla-få råd och upplysningar, goda exempel och iatt nya

neringsarbetet. stöd vid direktkontakterUppfattningen Boverketsom
tidigarevarierar. ifrån Boverket har bra kompetens bättre änAllt att

på frågoroch inte så detaljstyrning och kan ochmycket ge svar
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problem till Boverket inte haratt någon hjälp erbjuda eftersomatt
kompetensen inom planeringsområdet inte likaär den Plan-stor som
verket tidigare hade. De flesta är dock positiva. Exempel på positiva
bedömningar är Boverket haratt specialistfunktion inte finnsen som
någon Kommunernaannanstans. är mycket nöjda med det bemötande
de får. De får bra och inte Boverket kan direkt åter-svar om svara
kommer de alltid inom rimlig tid. Samtidigt finns dock attsynen sva-

bra,är det något för långattren tar tid få dem.men att
En kommun är negativ Boverket försom att tynande till-anser en

Om kommunen vänder sig dit medvaro. frågor vid något konkret
problem har Boverket ingen hjälp erbjuda. Deatt säger intressant
fråga vi återkommer det gör de inte. Samma kommun hade- men

nära och intensiv kontakt med det tidigareen Planverket, men man
Boverket inte haratt tillräcklig kompetensanser på planeringsom-

rådet.
Vad gäller övriga skrifter varierar användandet mellan kommuner-

En del kommuner känner inte till någotna. utöver nämndaovan
produkter, andra använder det vad Boverketmesta skriver.av
Exemplen nedantas är sådana produktersom någraupp som
kommuner bedömer viktiga.som

Kommunerna får Nyhetsbrev från Boverket berör de olikasom
verksamhetsområdena. Det är dock bara några enstaka kommuner

tagit dessa under intervjuerna.som upp
Boverket gör uppföljhingarsanvnanställningar bl.a. över detalj-

planer och Översiktsplaner. Genom dessa kan kommunerna få tips,
exempel och idéer i planeringsarbetet. Kritik framkommer attom
den uppföljning översiktsplanerna gjorts för lång tidav ochtogsom
genomfördes i alltför skedeett försent kommunerna skulleatt ha
någon denna i sittnytta planeringsarbete.av

Någon kommun positivt på Boverket påatt tid börjatser senare
intressera sig alltmer för mindre städer och landsbygden och inte
längre TRÅDär så koncentrerat på storstäder. Bl.a. har fått kritik
för den i alltför högatt grad riktar sig städer.mot stora

Stockholms kommun de endast haratt Boverket näranger nytta av
det gäller stöd för planprocessen och inte planernas innehåll som
sådant eftersom de själva på detta område är så långt framme.
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Stadsmiljö2.2

lagstödarbetarBoverket utanområde därdetStadsmiljöomrâdet är
inforrnationsverksamhet.ochrådgivnings-medhuvudsakoch i

skrif-Boverketsdelköperde stornämnerkommunerFlera att aven
deprodukterspecifikanågraframlyfterfå kommuner somter, men

kandettatill attförklaringarbete. Eni sittanvänder varapraktikeni
karak-relativt allmänärstadsmiljöomrâdetpålitteraturBoverkets av

olikafrånvisionerochidéerpekatdockhar atttär. Kommunerna
informations-mångaskrifter ärBoverketsochhåll behövs att en av

äldre-kringmaterialBoverketsemellertidärundantagkällor. Ett
bl.a.använt,harkartläggningeniflera kommunernaboendet avsom

äldre.studiecirklar fori
bostadByggabroschyrer,ochinformationsmaterial t.ex.hel delEn
självakommunernainteanvänderglädje,tillskalandet, Huspå vara

all-tillinformationfunktionviktigfyllerbroschyrerna somenmen
material.dettaspriderkommunernaochmänheten

planeringenfysiskamed denarbetekommunernasinomLiksom
byggdagarnaochPlan-ochBoPlanera Byggatidskriftenuppskattas

bedömningenemellertid attstad görStockholmsde flesta.mycket av
huvudsakideeftersommycket,såintebyggdagarnaochPlan- ger

utvecklingbedriversjälvaintekommunermindresig tillriktar som
omrâdet.inom

stads-Boverketstöd frånsaknardekommunEn attanser
bordeVerketalltförskrivereftersom de vagt.miljösidan meragera

värdenestetiskahävda motstödfåskakommunenkraftfullt för attatt
företrädare.byggbranschens

framlyfterStockholmsområdet,iframför alltNågra kommuner,
välja bra äm-Rådetverksamhet.utåtriktadeStadsmiljörådets anses

värdefullmed rådet ärkontaktenochEG,seminariumt.ex. omnen,
vidareutveckling ämnenaochfortsättningutbyte. Enoch avstortger

dock Stads-förefallerlandetövriga delarbehövas. Iskulle dock av
mindre känd.verksamhetmiljörådets

såintedagslägetiStockholm har stortiStadsbyggnadskontoret
medsjälvaarbetarstadsmiljöomrâdet. Destöd påBoverketsbehov av

direktmaterialoch derasBoverketfrågor eget anpassassomsamma
naturliga skäl ärmaterialBoverketsmedanbehovStockholmstill av

karaktär.generellav mer
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2.3 Byggande

Pâ detta område används Boverkets nybyggnadsregler i hög grad.
Mycken kritik har dock kommit fram under intervjuerna i fråga om
dessa. De byggreglema inte lika klaranya den gamlaanses vara som
byggnormen. Nybyggnadsreglema förefaller ha blivit tydligare för
varje omskrivning fortfarande återstår mycket önska.men Enatt

åsikt reglerna ändras förattannan ofta. Andravar gör bedömningen
förenklingamaatt inom området är positivt.

Även Boverkets broschyrer används i omfattning.stor Dessa delas
till allmänhetenut och förefaller uppskattas. Särskilt omnämnda är

broschyrerna Bygglov behöver jag det och Bygga på landet. En-
kommun använder även den förstnämnda i växeln vid frågor från
allmänheten.

Tidskriften Planera Bygga Bo läses de flesta. Man dockav anser
alltför liteatt iutrymme tidskriften åt byggsidan.ges

Boverkets Plan- och byggdagar år också relativt välbesökta även
de flesta även här alltförom lite tidatt ägnas åt byggområdet.menar

Boverkets Hus och hälsakampanj förefaller ha varit uppskattad.
Om denna kampanj har nästan bara positiva röster hörts. Materialet
från kampanjen har spridits till politiker, tjänstemän, byggare,
ansvariga arbetsledare och framför allt till allmänheten.

När det gäller hur direktkontakten med Boverket fungerat är även
inom detta verksamhetsområde åsikterna spridda. Inom bygglovsom-
rådet förefaller de flesta överens direktkontaktenatt fungeratvara om
bra. Snabba och kompetent personal är omdömet.svar I frågor till
Boverket på det byggtekniska området kommun detattmenar en
fungerar bra medan överhuvudtagetatten annan erhållsanser om svar
så är det undermâligt. Några kommuner har aldrig tagit kontakt med
Boverket i byggfrâgor har vänt sig tillutan andra.

I tvâ kommuner allmänt kritiska till Boverketvar vadman gäller
byggsidan. Det påpekades tjänstemännen saknadeatt praktisk kunskap

byggande vilket får till följdom regleratt Boverket skaparsom
rimmar mycket illa med verkligheten. Ett exempel på detta är att
Boverket inte fäster någon vikt vid håvdvunnet byggande och historisk
erfarenhet och kunskap. Detta borde lika kvalificeratanses vara som
modern byggteknik.

Även beträffande det lagreglerade obligatoriska samrådsförfarande
ska ske mellan kommunensom och byggare innan byggstart och som
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skilda synpunkter.bl.a. Boverket varit initiativtagare till, finns vitt I
syftekommun menade denna lagregel strider PBLsmot attatten man

förenkla. några andra kommuner tyckte lagregelnI att varman
mycket eftersom frågor kunde redasbra många problem och oklara

på tidigt stadium.ut ett

Bostadsmarknadbostadsförsörjningbostadsñnansiering2.4

bostadsförsörjningsomrâdet bedömningInom är kommunernas av
Boverkets statistik- och prognosmaterial huvudsakligen negativ.
Skälen till detta flera. material ligger på centralär Ett är Boverketsatt
och regional nivå och därför inte kan utnyttjas kommunerna. Ettav

skäl statistik för oftaär Boverkets ändrasannat att attgenom nya
uppgifter tillkommer och andra försvinner. Då jämförelser ska göras
i längre tidsperspektiv omöjliggörs detta ändringarna.ett genom

I de fall kommunerna använder Boverkets statistik- och pro-
gnosmaterial gäller det inte den löpande statistiken sammanställ-utan
ningarna.

BoverketsAv produkter på bostadsfinansieringsområdet används
Ävenframför allt författningssamlingen handböckernaBOFS. som

gäller nybyggnadsregler, Plan- och bygglagen, låneregler ärm.m.
flitigt använda. handböcker får i huvudsak omdömeDessa ett gott
även några de intervjuade påpekat i vissa fall snabbtdessaattom av
blir inaktuella. information via kalladeDen Boverket den såsom ger
Snabbinfonnationen förkommer det andra konkurre-änmesta senare
rande aktörers information.

Nyhetsbreven läses någramånga. I fall har också det gällernärav
denna information, förts fram kritik på denna kommer änatt senare
de privata aktörernas.

broschyrerDe Boverket får i allmänhetut ett gottsom ger
omdöme, framför allt har den Bostadsanpassningsbidrag nämnts.om

detNär gäller de ansökningsblanketter Boverket fram pâtagitsom
bidrags- och lånesidan allmänt dessa alltför krångligaär ochattanses
omfattande. De flesta användarna bland allmänheten klarar inte attav
fylla i blanketterna och mycket tid förpå kommunerna går åt att
hjälpa till med detta arbete.

fleraI kommuner direktkontakt Boverket.med Kommunernatas
dem mycket återhâllsamma med problemnär uppståranser vara svar

i ärenden där Boverket besvärsinstans. Iblandär uppstår också
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problem Ävenmed tolka lagar ochatt regler på området. i dessa fall
kommunerna det är svårtanser att få rakaatt I de fallsvar. som

prejudikat finns i principiella frågorrent förefaller det dock vara
lättare fåatt svar.

2.5 Typgodkännande

Boverket distribuerar faktablad typgodkånnande till alla kommu-om
Kommunerna behöver inte själva beställaner. eller bevaka de fåratt

denna information. Detta kommunerna är fördelaktigt.menar
Kvalitén på typgodkännandeverksamheten i de flesta fallanses vara

god. I fall har klagomålett framförts på bristande information i
samband med typgodkännande. Kritiken bristande redovisningaravser

restriktioner och användningsområdeav vad gäller specifika typgod-
kännanden. I några fall har detta lett till brukarnaatt detrott att
använt rått produkt denna har inte kunnat godkännasmen kommu-av

byggnadsinspektörer. För brukarennens har detta inneburit merkost-
nader. Praktiska tips för användandet den typgodkända produktenav
har också efterlysts.

2.6 Sammanfattning

Statskontoret kan konstatera skillnaderna,att vad gäller behov stödav
och omdömen produkter och tjänster, är småom mellan kom-

ingår i kartläggningen. Enmunerna skiljelinjesom kan i vissa frågor
mellan Stockholms stad och övrigases kommuner. En kommunannan

är genomgående negativ än övriga.mer
Samstämmigheten är i kommunernasstor och bedömning,syn om

de handböckeratt Boverket tagit fram är mycket bra och deatt
kommer till användning.stor Material särskilt viktigtsom ses som
gäller i första hand stöd i lagtolknings- och lagtillämpningsfrågor.

Inom samtliga kommuner och de flesta verksamhetsområdena har
också uppfattningen tidskriftenman Planeraatt Bygga Bo brager

överblick över bostadsområdet är viktig för kommunerna.m.m. som
Den kritik framförts gäller tidskriften inteatt behandlarsom bygg-
området tillräckligt.

Boverket anordnar antal seminarierett och konferenser det ärmen
i endast konferensenstort sett Plan- och byggdagarna har lyftssom
fram kommunerna under intervjuerna. Uppfattningenav detattom
finns behov dennaett verksamhettyp är i huvudsakav samstäm-av
mig.
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inomBoverketbroschyrer frånanvänderkommunernaflestaDe
bramycketde ärärUppfattningenverksamhetsområden. attolika

under-Deallmänheten.riktadedelen ärtill motde störstaattmen
informationsverksamhet.kommunernassåpä sättlättar

skiftarBoverketmedhardirektkontakt kommunernadengällerVad
verksamhetsområde-mellanochkommunernamellanomdömena mer

planering, byggan-fysiskinomförekommerDirektkontakter mestna.
här.frekventasärskiltintebostadsfinansiering, ärochde ensmen

bygg-planering ochfysiskområdetnöjda inomärKommunerna mest
områden.övrigamednöjdamindredäremotlov, men

prognosmaterialochstatistikgrad detlitenutnyttjar iKommunerna
tillrättalagtdet inte ärdåBoverketfram atttas ansermanavsom

statistikenuppläggningenharDessutomenskilda kommuner.för av
utvecklingen.följasvårtdetvilket göråren attmellanvarierat

informationskälloralternativa3 Kommunernas

naturresurshushâllningplanering ochFysisk3.1

medsamarbete länssty-omfattanderelativtharAlla kommuner ett
reglerasSamarbetet attplaneringssammanhang.relserna i genom
Översiktsplanerdetalj- ochkringskesamråd skaobligatoriskt men

exempel,fåförlänsstyrelsen attmånga kommunerutnyttjardessutom
stöd.råd och

ilänsstyrelsernadock stortbedömning ärgenerella attStatskontorets
roll i kommunernasoch spelarhjälpstöd ochbra storsett enger

tillhörmellan kommunerskiftarOmdömenaplaneringsarbete. som
inomolika tjänstemänmellanävenlänsstyrelse, sammamensamma

i vilkapåberoroch kompetenskunskapBedömningkommun. av
kontakter.haftsammanhang man

Åtta planerings-idekommunernakartlagda attde ll uppgerav
oftastharKonrmunförbundet. Kommunernakontakt medfrågor har

materialocksåutnyttjardefrågor,i juridiskadirektkontakt sommen
informa-Kommunförbundettagit fram. utKommunförbundet ger

delvis inominformationframdessutomcirkulär ochtionsblad, tar
kompletterarEnligt kommunernaBoverket.områden somsamma

Kommunförbundetanväntharkommunvarandra. Enprodukterna som
Banverket.kontakt mediförhandlare
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Hälften kommunerna har kontakt med forskningsorganisationerav
eller deras produkter, Byggforskningsrådet BFR,t.ex. Statens Insti-

för byggnadsforskning, Tekniska Högskolantut i Stockholm och
Högskola.Chalmers Tekniska Synpunkterna på och bedömningen av

BFRs forskningsrapporter och forskningsrapporter i allmänhet varie-
är delvis det svårtär använda dessa direkt iatt detrar, attmen synen

konkreta arbetet. Stockholms stad bedriver för närvarande ut-egna
vecklingsprojekt finansieras med anslag från BFR. För resul-attsom

ska kunna användastaten även andra kommuner kommer Bover-av
ket göra sammanställningar deatt resultat är allmäntmestav som av
intresse.

Kommunerna har informationsutbyte och informationssamverkan
med andra kommuner. Både strukturerat samarbete där de träffas
regelbundet och sporadiska kontakter förekommer.

I Stockholmsregionen har landstinget uppgifter inom regionplane-
ringen. Landstinget samlar här information hela regionen och fårom
på så vis överblick över regionen motsvarande den Boverketen som
har för hela landet.

Inom detta verksamhetsområde finns antal organisationerett stort
och föreningar håller seminarier och konferenser ochsom utger
informationsmaterial. Exempel på dessa är Föreningen för samhälls-
planerare tidskriften PLAN, Kommunaltekniskaut för-som ger
eningen och Arkitektföreningen. Föreningarnas material är mer spe-
cialinriktat och har infallsvinkel än Boverkets och fungeraren annan
därför komplement än ersättning.ettsnarare som en

På marknaden finns också privata organisationer Bygginfot.ex.
flera kommunerna använder för få material och nyheter påattsom

området. Bygginfo har också ofta hand organisationen kom-om av
bibliotek. Plan- och byggnadsrättsbyrån,munernas utsom ger sam-

manställningar rättsfall på området, är exempel.ett annatav

3.2 Stadsmiljö

Inom stadsmiljöområdet kommunerna även använderattanger man
andras produkter och tjänster Boverkets.än Dock har endast tre
kommuner specificerat andra alternativ.

En förklaring till många kommuner inte någraatt alternativanger
kan de inte urskiljer verksamhetsområdet,att det ingårutanvara som

del i fysisk planering och byggande.en
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länsstyrel-stadsmiljöområdet ärinomsamarbetspartnerviktigEn
Ocksåplanenheten.ochavdelningenkulturhistoriskadenbådeserna,

frånsamarbetevisstskerByggforskningsrâdet BFR menmed
direktärslutsatserdrasvårtdetkan attforskningsrapporter somvara

iarbetet.praktiskai dettillämpbara
stadsmiljöom-utvecklingsfrågor pådriversjälvstad,Stockholm som

Regionplanekontoret,medsamarbeteochkontaktbl.a.rådet, har
forskningsorganisa-ArkitekternasochhögskolanTekniskaKungliga

frånforskningsmedelsökttillfällennågravidharStockholmtion.
främstaStockholm. Derasockså ibetonasKommunsanzarbeteBFR.

övrigaävenGöteborgochMalmöhärärsamarbetspartner men
huvudståder.nordiska

Byggande3.3

kontaktfalli mångahar kommunernabyggnadsverksamhetenInom
regionalochcentralpåmyndigheterdelsaktörerflertal andramed ett

yrkesföreningar.delsochföretagprivatanivå dels
någondeuppgivitkommunerna attmyndighetercentralaDe som

Räddnings-Lantmäteriverket,sammanlagtmed ärkontaktgång har
Socialsty-Sprängämnesinspektionen,provningsanstalt,verket, Statens

Sjöfartsverket.ochLivsmedelsverketNaturvårdverket,relsen,
valtkontaktervilkagäller attvadskiljer sigKommunerna man

haralla kommunernainte såalltsåsigförhållerupprätthålla. attDet
direktkontaktIblandcentrala verk.nämnda tasmed allakontakt ovan

ifrågor,speciellairådgivninggällerdetmyndigheterna närmed
verken.fråninformationskriftliganvänder kommunernafallandra

liten.relativtdockkontakterna årOmfattningen av
verkencentralademedintekontaktkommun tas omI attuppgesen

ochför långtgåttspecialiseringenSkäletundvika. ärgår attdet att
påpekarfrågor. Dessutominformation iolikaverkolika sammager
finns ibyggande intekunskapenpraktiskadenkommunen att om

användbar.praktisktinte ärinformationenvarförmyndigheterdessa
samarbetarBoverketnärdet braärpåtalaskommun attI annanen
samarbeteSådantinformation.förmyndigheterandra utmed att ge

råd.regler ochentydigatillledabrukar mer
rättsfallssamling ärKommunförbundetsframhållsfallnågotI att

spörsmål.juridiskabesvarapåockså braärförbundetoch attbra att
material jämteKommunförbundetspåtalaskommun attI annanen
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Boverkets är det bästa på marknaden. flestaDe kommunerna har dock
inom byggområdet inte kontakt med Kommunförbundet centralt, men
mycket goda kontakter med Kommunförbundets länsavdelningar.

Länsstyrelserna är den myndighet på regional nivå någrasom av
kommunerna vänder sig till och då framför allt till plan- och
miljöenheten. I kommun framhålls länsstyrelsen inte är någotatten
alternativ till Boverket eftersom Boverket uppfattas teknisktmer
inriktat och konkret vad gäller konstruktioner än vad länsstyrelsenetc
är. Om det gäller eller ombyggnad eller planering förny- nya
områden ska bebyggas direktkontakt medtas Boverket. Om detsom
däremot är problem i befintlig miljö eller bebyggelse sker kontakterna
i första hand med länsstyrelsen.

I två kommuner används Svensk Byggdânsns byggregelhandböcker
mycket.

Av de privata företagen på marknaden förefaller Byggutbildarna
och Bygginfo de utnyttjade alternativen tillmest Boverket. Någravara
kom dessas informationatt är bättre änmuner Boverkets.anser
Ytterligare två privata företag produkter använts är Kommentusvars

förlag och Láneförmedlarna.
Ett antal yrkesföreningarstort sprider också kunskap och infor-

mation till sina medlemmar. Nämnas kan Kommunaltekniska
föreningen, Sveriges Stadsarkitektförening, Föreningen för svenska
byggnadsinspelaörer, Föreningen för planingenjörer, Föreningen för
Sveriges Byggnadsnämndssekreterare, Föreningen för svenska

Ãkerifbrbundet.bygglovsgranskare, Renhállningsverksföreningen och
fleraI kommuner har pekats på tjänstemännen erhåller såatt mycket

information och reklam från många håll de inte har tid gåatt att
igenom allt. Det blir därmed svårt urskilja Boverkets informationatt
och produkter i allt detta varför Boverkets information ofta hamnar
i papperskorgen tillsammans med den andra reklamen.

3.4 Bostadsmarknadbostadsförsörjningbostadslinansiering

Inom bostadsförsörjningsområdet har kommunerna inte någon kontakt
med andra centrala verk i fall och det gäller kommunutom ett en som
skaffar statistik- och prognosmaterial från SCB. I kommunen annan
skaffas statistik från Kommunförbundet.

På bostadsñnansieringsområdet förekommer i vissa fall täta
kontakter på den regionala nivån och då främst med Länsbostads-
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LBNsuppskattatjänstemännenförefallerbidragssidanPånämnden.
bristfälligt.påtalatsfallnågotvilken iBoverketsän varakunskap mer

områdedettainomävenmarknaden ärpåföretagende privataAv
kommunernaflerapopulära. IBygginfoochByggutbildarna mest av

lättlästärsnabbare,kommerinformation utdessas merattmenar man
företagensVisserligen ärBoverkets.byråkratisklikaoch inte som

priset.värdärdentyckerde flestadyr attinformation men

Sammanfattning3.5

vittkommunerna ettharverksamhetsområdenaflestadeInom
översikttabelleniNedanorganisationer.andramedkontaktnät ges en
kontaktharintekommunerallaobserverasbördessa. Det attöver

visassammanställningenMednämns.organisationernamed alla som
och kommuner-informationskälloralternativaallt breddenframför av

kontaktnät.nas

PrivataYrkes-Forskn.Kommun-Läns-KommunCentralOmråde
företagfören.styrelsenLBNmynd. org.

förb. sam-
arbete

Fysisk
planering
naturresurs-

xxhushålln. xxxx-
Stadsmiljö xx -x ---

xxByggande xxx -

markn,Bost.
försörjn, . x xfinansiering xx --

Typgodk. -------
l Även länsavdelningKommunförbundets

mångafinnsdetkonstateras är sammantagetkanförsta attDet som
Framförupprätthålls.och kontakterinformationskälloralternativa som

byggområdetochnaturresurshushållningochplaneringfysiskinomallt
finnas.alternativförefaller många
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Konstateras kan också ingen kommunatt nämnt några alternativ till Bo-
verkets typgodkännandeverksamhet.

Kommunförbundet används på alla områden inom Stadsmiljöutom och
Typgodkännande. Det är framför allt vid problem med lagtolkningsfrågor

vänder sig till förbundet.som man
Inom byggområdet används flera olika centrala verk. Flera kommuner

har påpekat i vissa frågoratt överlappar och Boverkettangerar och
övriga centrala verk varandra. Detta kan i sämsta fall leda till att
kommunerna får motstridiga signaler.

På de förstnämndatre områdena har alla kommuner kontakt med läns-
styrelserna. Mest kontakter förekommer i planeringssammanhang där
dessa består dels obligatoriska samråd dels information ochav råd-
givning.

Många kommuner också de har informations-att ochuppger erfaren-
hetsutbyte med andra kommuner.

Inom områdena fysisk planering och stadsmiljö har flera kommuner
deuppgett delatt informationtar och litteratur från forsknings-av

organisationer såsom BFR, KTH, SIB och Chalmers. I Stockholms stad
deltar också aktivt i forskningsammanhang.man

Framför allt på byggsidan spelar olika yrkesföreningar viktig roll ien
informationsutbytet, också inom området fysisk planering.men

Inom alla områden stadsmiljöutom och typgodkärmande är de privata
företagen rikligt representerade.

4 Karaktären på kommunernas behov stödav

Kommunernas behov stöd inom Boverkets nuvarande verksam-av
hetsområden avser

Normering och lagtolknjng

Policyutveckling och policyförmedling

Samordning

Sektorskompetens
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central myndighet har ihar betonat behovetKommunerna attav en
och förauppgift norrngivare och rikslikare, tolka lagarna att utatt vara

m.fl. kanvisioner. Till detta hör kontaktorgan, där kommuneratt ettvara
PBLNRLfå reda statsmaktemas riktlinjer. Tanken med ärpå attt.ex.
inte drivas medalla ska följa regler, behövernormeringmensamma

visa goda exempel och alternativ.påbud kan göras påutan attgenom
rådgivningsskrifter dessa fårFördelen med myndighet äratt ut atten ger

tyngd.mera
vikti-byggsidan har de flesta kommunerna framfört BoverketsPå att

uppgift normgivare. Regler och bör formulerasärgaste att vara normer
central nivå. för få likhet inom riket.på Detta enhetlighet ochatt

Reglerna används och kommunerna i arbete och börstöder derasav vara
utformade de blir praktiskt stöd för byggama.så ävenatt ett

exempel önskvärd normering har framförts tämligenEtt på som gene-
ombyggnadsregler. sådanarellt år Boverket borde Avsaknadatt utge av

ställer till problem i kommunerna. Problemet består det i dagslägetattav
inte finns regler peka i diskussioner med byggföretag m.fl.några påatt
Endast i fall redovisades åsikten det spelar ingen roll Boverketett att om

ombyggnadsregler klarareller ej, vi bra ändå. Dettautger oss synes
motsägelsefullt normering kan drivas påbud.mot att utanvara

Flera kommunerna också före-Boverketatt statensav menar som
trädare också bör ha uppgift kravställare det gäller hälsa ochnären som
säkerhet, brandskydd, radon och har ocksåDett.ex. soptransporter.
påpekats det olyckligt allmänöverlåta trevnad ochatt attvore
tillgänglighet till marknaden.

kommuner har pekat pøliqfännedling policy-Många på behovet ochav
utveckling. Det allmänt Boverket behövsattanses som en samman-
hållande kunskapsbank på planeringsområdet och för stöd åtatt ge
framför allt mindre kommuner med sammanställningar exempel ochav
rättsfall, överblick området, metodutveckling, rådgivning, framöver ta
handledningar, driva debatt har också behovKommunerna atten m.m.
få överblick framgår avsnitt 5över EGs regler på området. Somen av

kommuner beredda betala för del.är många dennaatt
Information bör riktas, inte till kommunernabara även iutåtutan sam-

tillhället allmänheten, byggentreprenörer m.fl. fakta-t.ex.genom
broschyrer.

viktig uppgift för Boverket framhållits de flesta kom-En annan som av
uppföljningar och utvärderingar. sådan verksamhetär Genommunerna

erhålls allmän överblick, brister upptäcks och initiativ kan till nöd-tasen
förändringar.våndiga
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Policyförmedling och policyutveckling blir viktigt när kommu-extra
drar sina och inte själv harnerna möjlighetner påresurser att satsa om-

rådet. I dagens läge lämnas och till byggföretagen. Ettmer mer ansvar
de motiv anförts är byggföretagenav inteatt alltid villsom sittta ansvar

försäkrar sig dock bygg- och konstruktionsfel.men mot I eventuelltett
framtida försåkringsärende kan frågor inom byggområdet komma att
avgöras jurister i domstol i stället för fackfolk inomav planerings-en av
och byggnadsonrrådet och bedömningar boendefrågor kan alltsåetcom

hamna helt andra yrkeskategorier.
Några kommuner har pekat på behovet samordning. Dessaav upp-

lever i vissa fall Boverkets arbetsuppgifteratt och andra centrala verks
uppgifter överlappar varandra. Framför allt förekommer det mellan
Boverket, ÖverlappningenLantmäteriverket och Naturvårdsverket. leder
ibland till motstridiga signaleratt kommer från de olika verken. Ett
önskemål framförts är i de delaratt normgivningsmandatensom
sammanfaller eller varandra börtangerar informationen samordnas eller
uppgifterna renodlas. Om inte Boverket fanns skulle kommunerna vara
tvungna vända sig till fleraatt olika myndigheter. En kommun attmenar
det bättre med litet nära lagstiftamaettvore i departementen änorgan att

verk långtett stort i Karlskrona sköter denna samordning.nere
En viktig uppgift för Boverket kommunernaannan pekar på ärsom att

verket bör upprätthålla dialogen mellan politikerna, departementen och
kommunerna på byggområdet. Politikerna kan inte hålla direkt dialogen
med alla kommuner. Efter nedläggningen Bostadsdepartementet harav
denna uppgift aktualiserats alltmer.

I uppgiften seldorskompetens ingår att expertorganisation inomvara en
bostadsområdet, bevaka och följaatt lagar och föreskrifter ochupp att
föreslå förändringar delta isamt
arbetet med EG-anpassning lagregler Flera kommuneren haretc.av
pekat på behovet denna uppgift.av

Några kommuner betonar det bordeatt på stadsmiljöom-satsas mer
rådet särskilt Sverige går med i EG. Det är viktigt förom Sverige att
vid anpassning till EG kunna frånutgå vår kulturen och sedanegen
jämka med EGs regler. Inom EG är satsningensamman på stads-
miljöområdet större än i Sverige.
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Ökad ochavgiftsbeläggning Boverkets produkter5 av
tjänster

i framtidenställde frågan kommunerna ävenI våra intervjuer om
närvarandeförskulle utnyttja de Boverkets produkter som manav

motsvarande full kost-faktiskt dessa skulle ha priserutnyttjar om
nadstäckning.

lagtolkningsmaterial skulle flertalet kom-handböcker ochVad gäller
eftersomi fortsättningen köpa dettaberedda ävenattmuner vara

förmaterialet betydelse kommunerna.är storav
olika linjer. Ungefärövriga produkter det urskiljaFör går tvåatt

till högthälften i studien skulle beredda köpakommunerna att ettvaraav
skullepris då de värderar Boverkets material högt. Däremot en noggran-

avvägning vilket material har ochgöras störst nyttanare man av manav
detskulle troligen inte köpa lika mycket. Några kommuner rentattanser

kostnadstäckning eftersomskulle nyttigt med högre gradav avvara en
och eventuelltkommunerna då skulle viss möjlighet att styraen

påverka utbudet.
finns idag väljer köpa andra produkterDet kommuner redan änattsom

Boverkets de oftast får betala högre pris för dessa alternativ.även ettom
Exempel detta Byggutbildamas information.på är

Stockholms stad i flera fall bedömningen det inte finnsI görs såatt
mycket hämta från Boverket då de själva har hög kompetens. Iatt etten
läge stadens minskar skulle dock ökat utnyttjandenär Bo-ettresurser av
verkets produkter jämförelsevis billiga,och tjänster, i dagsläget ärsom
bli intresse. skulle i fall vilja påverka materialet ochstörre Man såav
kanske i vissa fall samarbeta kring framtagandet. Stadsbyggnadskontoret
skulle kunna tänka sig utbyte personal och eventuellt lånett av av

från fåBoverket viss kostnad. På sätt skulle kontoretsåexperter mot en
idéer och lösningsförslag samtidigt får möjlighet tillBoverketsom
policyfönnedling får spridasoch exempel tillämpningar kan tillpå som
andra kommuner.

En kommun också har utbyte kom-Boverketatt ettannan menar av
på sätt de hämtar in tankar, idéer och lösningar från kom-så attmunerna

Ska kommunerna i så fall sälja sina tankar, idéer och lös-munerna.
ningar till verketBo

Några kommuner avgift Boverketshögre på produkter ochattmenar en
tjänster skulle leda till kommunerna i högre grad samarbetar medatt
varandra och små kommuner skulle förlita sig depå större.mera
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Statskontoret Bilaga 6.4

Politikernas på Boverketsyn

Statskontoret har intervjuat 9 kommunpolitiker från olika kommuner och
med olika partitillhörighet. Intervjuerna har till största delen gjorts per
telefon vilket kan ha medfört dessa inte alltidatt är lika nyanserade som
personliga intervjuer och det kan därför tveksamt dra alltförattvara
långtgående slutsatser intervjuerna. Vilka kommuner ingår iav som
denna studie framgår underbilaga I det följande redovisas skillnaderav
och likheter med tjänstemännens på Boverkets produkter och tjänstersyn
och kommunernas behov stöd inom verksamhetsområdet.av

Sammanfattning

Intervjuerna med kommunpolitikema kan sammanfattas enligt följande

Mer splittrad på Boverket0 syn

Till skillnad tjänstemännenmot i huvudstudien har politikerna en mer
splittrad bild såväl Boverkets produkter kommunernasav behovsom av
stöd.

Stöd i lagtolkrzingwágor viktigast0

Politikerna inte lika tydligt behovett stöd tjänstemännen,ser av som men
behovet är störst när det gäller normering.

Andra aktörer0
Även politikerna pekar på det finns andraatt aktörer inom verksamhets-
omrâdet.

Den huvudsakliga alternativa informationskällan för kommunerna är
Svenska Kommunförbundet.

Samverkan med länsstyrelserna och0 mellan kommunerna

Politikerna liksom tjänstemännen framhåller betydelsen samverkanav
med länsstyrelserna. Ingen har berört samverkan mellan kommuner.
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tjänsterUtnyttjande Boverkets produkter ochav

sinsig medinte vänderpåpekat BoverketFlera politiker har att
informationreklam ocherhåller mycketinformation till politiker. Dessa

blir de ocksåOftainom och byggsektorn.från privata aktörer bo-
personligen kontaktade.

ärtidningen Planera Bo. Dennapolitikerna läser ByggaNågra av
uppskattad.

byggdagarna.i Plan- och Någonfåtal politiker har deltagitEtt menar
förkunskapsbehållninggivit direktdessa dagar inte någon samt attatt

hantyckerplaneringsområdet. Enmycket tid ensidigt åtägnats attannan
byggdagamaPlan- ochemellertidlärt sig mycket. De är överens attom

ochBedömningen plan-kontakter.utmärkt forum för knytaär ett att av
med tjänstemärmens.byggdagama såledesöverensstämmer

de fåvarierande omdömenBoverkets skrifter starktövriga somavges
skiftar från Boverkettagit del dessa. Uppfattningama att genomav

information, kunskapde bra framskrifterna visar på är på att taattprov
besvärliga detill skrifterna på så sättoch planeringsunderlag är attatt

krångliga experthjälpberäkningsexempel verket tagit fram är så attsom
behövs för kunna förstå vadatt som menas.

Boverket, telefonfåtal politikerna har haft direktkontakt medEtt perav
för få hjälp medhar tagit kontaktocheller personlig kontakt. Man att

biståndmöjligheter till ekonomisktregeltolkning och förhöra sigatt om
inteBoverketför olika projekt. Uppfattningen finns är så anonymt attatt

infunnit sig.tanken det vända sig dit harpå går attattens

informationskällorAlternativa

med privatade flesta politikerna i kontakttidigare kommerSom nämnts
aktivamed andra offentliga Mestaktörer inom området också organ.men
oftastKommunförbundet Länsstyrelserna Dessa ärförefaller och vara.

deseminarier Iförse politikerna med informationmed etc.att omnoga
politikernamed dessainformation eller samarbete skett ärfall utbyte av

nöjda.
kommunerna ochflera fall tagit kontakt medLänsstyrelserna har i

också uppskat-fortlöpande. ärdiskuterat olika ärenden och frågor Detta
haverksamhet förefallerpolitiker tycker dock dennaEn avstannatatttat.

länsarkitekten.kontinuerliga medvilket beklagades. fall hålls mötenI ett
de intervjuadeinformationskällor ärExempel andra nämntspå avsom

Lantmäteriverket.ochBFR, Naturvårdsverket
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I fall framförsett åsikten Boverket är denatt väsentligaste informa-
tionskällan medan övriga aktöarera information braär komplement.ett
Boverkets information ansågs denne politiker struktureradav vara mer
och tillrättalagd för kommunernas behov än vad informationannan om
området är, länsstyrelsens.t.ex.

Behov stödav
Åsiktema kommunernas behov stöd inom boendeområdetom skift-ärav
ande. Några kommunerna inteatt har något behovmenar alls av en
central instans termen överorgan har använts eftersom de har till-
räcklig kompetens själva. I tider avreglering ifrågasätts denna instansav
ännu Andra tycker det är absolutatt nödvändigtmer. med påparten
central nivå för kommunerna.

Normering och lagtolkning

Tyngdpunkten när det gäller efterfrågan på stöd ligger även i denna
intervjugrupp på normeringssidan. Arbetet bör huvudsakligen inriktas på

fram fungerandeatt ta regler och handböcker på informerasamt att
kommuner och andra aktörer.

Några de intervjuade ansåg regelverket kringav att byggandet är
krångligt i sig och bör förenklas de direkt felaktigasamt byggregleratt

finns bör rättas till.snarast Någrasom menade Boverket bristeratt i
kompetens dettapå område. Ett exempel på detta är handikappnonnen,
vilken enligt politikerna döljer problem istället för rätta till dem.

Åsikten finns också Boverketsatt är alltför detaljerade ochnormer att
kommunerna i sitt arbete hönvisar alltför mycket till Riskennormerna.
finns hög detaljeringsgradatt driver byggkostnadema.en Medupp
mindre detaljstyming skulle säkert kreativiteten hos byggföretag och
arkiteker öka.

Policyutveckling och policyförmedling

Politikerna inte behov policyförmedling tjänstemännenser samma av som
gör. Informationen bör kunna köpas från den privata sektorn eftersom
denna information ofta bättre.är

Politikerna liksom tjänstemännen seminarier ochatt andraanser
sammankomster fyller viktigt behov förett knyta kontakteratt på
området.
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politikernaenligtutvärdering ärochuppföljningbl.a.Tillsyn genom
mindreviktigtdetdetta ärmed attsambandBoverket. Iuppgift fören

ochkommunerstatsmakten,förbådepåtalasverkligenresultatgoda
alltidinteBoverketintervjuadede attEttaktörer.andra menaravpar

reagerat.

Samordning

Bostadsdepartementetfråninformationfick kommunernaTidigare om
ingenkommunernatårNubyggfrågor.ochha i bo-skaroll devilken

sigvändaskadagsläget svårti vartär att vetaalls. Detinformation man
sigpåbörcentral instans etttaNågonskickas.ärenden skaoch vart

heltdessvärreBoverketpolitikerna attEnstörre anseravansvar.
detta.medmisslyckats

Sektorkompetens

Sverige ska gåÄven hos kommunernabehov attpolitikerna ett omser
Sverigesuppgiftenhastatligt attborde någotmed i EG varaorgan

behövs emotbyggfrågor. Ett tarbostads- ochiansikte utåt somorgan
område.dettainformation påvidarebefordraroch

Ökad tjänsterochprodukterBoverketsavgiftsbeläggning av

ärkostnaderdeuppfattningpolitikerna har någonFå somomav
ärkommunernaprodukter. DeBoverkets attmedförknippade menar

infor-ochrådgivningi frågavill hadetbetala förvilliga att omman
kännerprodukterförbetalabereddadock endastmation. De är att man

har nyttaatt av.man

Övrigt

frågori olikanågotBoverket görnärpolitikernaEtt attmenaravpar
iblandförefallerVerketgäller.ingetvanligtvis allt ellerdet varaär som

pressadesigibland kännertill kommunernalederöverambitiöst. Detta att
verketleda längrekunnaskulleArbetetBoverkets krav.under om

stårkommunernaeftersomvillkorkommunernaspåarbetade mer
Boende.denärmare

Boverket ärfråninsatsersaknatpolitikernavilketområde påEtt tre av
miljöskydd ochmellankopplingensynnerhetoch iallmänhetmiljöskydd i

bostäder.
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Bilaga 6.4.1

En kommunpolitiker i vardera följande kommunerna har intervjuatsav
Landskrona, Örebro,Leksand, Växjö, Götene, Mölndal, Degerfors och
Borlänge.

Moderaterna centerpartiet och folkpartiet företräds vardera tvåav
politiker. Tre de intervjuade företräder socialdemokraterna.av
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Bilaga 7

LÄNSSTYRELSERNA OCH BOVERKET

Samspelet mellan Boverket och länsstyrelserna är grundläggandeav
betydelse i arbetet med tillvarata de statliga intressenaatt i den fysiska
planeringen och naturresurshushâllningen.

Genom intervjuer, gjorts med länsarkitektema vid länsstyrelsernasom
i Västerbottens, Stockholms, Jönköpings och Malmöhus län och i en
hearing med landets länsarkitekter har utredningen hämtat underlag
för bedömning hur detta samspel fungerar från länsstyrelsemasen av
horisont.

Länsstyrelsernas roll och verksamhet

Länsstyrelsemas verksamhet spänner över många sektorer. Länsstyrel-
bl för frågor regionala utvecklingsinsatser,serna svarar närings-a om

livsutveckling, kommunikationer, utbildning, miljö-, och kultur-natur-
miljövård, lantbruk, fiske, livsmedelskontroll och djurskydd, social
omvårdnad, civil beredskap och fredsräddningstjänst.

Också detnär gäller planväsende, långsiktig bostadsförsöijning och
hushållning med har länsstyrelsernanaturresurser nyckelfunktioner. Till
detta kommer denatt nuvarande länsbostadsnämndsorganisationen
avvecklas vid utgången år 1993 och den kvarvarande regionalaattav
bidragsadministrationen förs över till länsstyrelserna. Från länsbo-
stadsnämndema har länsstyrelserna redan tidigare övertagit frågor om
förbättrad anknytning den kommunala bostadsförsörjningsplaneringenav
till övrig fysisk planering och det sociala innehållet i boendet.

Lånsstyrelsernas insatser för tillvarata de statliga intressenaatt i den
fysiska planeringen och naturresurshushâllningen koncentreras huvud-
sakligen till med kommunerna i olikasamråd faser planprocessen ochav
till avvägningar länsstyrelsernasmellan olika enheterlänsexperter samt
till samordning statliga sektorsmyndigheter.med Länsstyrelsernas roll har
förändrats från detaljgranskande till samrådsinstansatt attvara vara en
med överblick behovöver mellankommunal samordning. Inriktningenav
år länsstyrelserna i än högreatt grad skall arbeta sektorsövergripande,

långsiktigt förebyggandeoch denpâ regionala nivån.mer
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samhällsplaneringeniroll ochframtidaLänsstyrelsemas engagemang
region-denprövningföremål förplaneringen ärfysiskadenoch avnu

offentligadenförslaguppgift utformatillfåttberedning, att omsom
regional nivå.indelning påuppbyggnad ochverksamhetens

företrädahand kommunernai första statensskallLänsstyrelsen gentemot
råd i frågorochunderlagbidra medi samrådochsamlade intressen som

grunderangivnasärskiltlänsstyrelsen påVidare skalloch NRL.rör PBL
säkerhetoch prövahälsamellankommunala frågorriksintressen, samt

och ävenkan utökasprövningplaner. Dennabeslutkommunernas om
såvälsåledesharLänsstyrelsenområde.bygglov i visstgälla en ser-

myndighetsroll.vice-, samråds- ensom
byggnadsvâsendetochplan-tillsyn samthar också överLänsstyrelsen

i länet.medhushållningen naturresurser
intressentillbådesin uppgiftfullgörakunna statensFör taattatt vara

krävsplanering,för kommunernastillhandahålla underlag attoch
statliga intressenterna.olikamaterial från detillfår tillgånglänsstyrelsen

olika sektors-planeringsanpassaviktig rolldärBoverket har atten
dedvs översättaplaneringen,fysiskaintressen i denmyndigheters att

ochblir tillgängligtdetplaneringsunderlag såverkenscentrala att
länsstyrelsen.och föranvändbart i kommunerna

statligamed deplanprocessenunder helaLänsstyrelsen samråder organ
hålla andraskall lämpligt sättoch påmaranvändningsintressenharsom

såvälplanarbete närkommunernasunderrättademyndigheterstatliga om
detaljplanering.översiktlig planeringgällerdet som

planeringde uppgifterlämnabegäranskall också påLänsstyrelsen om
kännedomfåbehöver förBoverketplaneringsunderlag attoch omsom

ansvarsområde.inom verketsutvecklingstendenseraktuella
medsärskiltlänsstyrelsenskalllänsstyrelseinstruktionenEnligt -

kommunalstatlig,verka förnationella målfastställdabeaktande attav -
efterochsamordnasverksamhet i länetlandstingskommunaloch anpassas

kravet påregionalpolitiska målenmiljö- ochövergripande samtde en
medhushållninglångsiktig, god resurserna.

allsidigtinstruktion vägasinenlighet medskall således iLänsstyrelsen
beaktalänsstyrelsenVidare skallvarandra.sektoriella intressenolika mot
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de regionala aspekter är betydelse för länets utveckling och görasom av
de regionala avvägningar det finns möjligheter till och behovsom av.

I enlighet med den lånsförvaltningsreform genomfördes från den 1som
juli 1991 beslutar varje länsstyrelse sin organisation.om egen

För samordning inom länsstyrelsen frågor fysiskrör planering,av som
naturresurshushâllning och bostadsförsörjning i första handsvarar
länsarkitekten finns inom expertomrâdet planväsende,som naturresurs-
hushållning och bostadsförsörjning. Länsarkitekten också för desvarar
flesta kontakterna med Boverket.

ALLMÄNT OM SAMSPELET MELLAN BOVERKET
OCH LANSSTYRELSERNA

Länsstyrelserna kommer i kontakt med Boverket framförallt vad gäller
verksamheten inom fysisk planering och hushållning med naturresurser.
I mindre omfattning gäller kontakterna stadsmiljö och bostadsförsöij-

Detsammaningbostadsmarknad. gäller verksamheten inom byggområdet
och då regel besvårsärenden, där tekniska frågoravser uppstått.som

Sedan sammanlåggningen och utñyttningen har Boverket successivt
byggt omfattande och uppskattade kontakter med länsstyrelsernaupp och

för riksomfattande sammanställningarsvarar och analysernumera i ett
informationsutbud, i relevant ochstort värde försom stortanses vara av
verksamheten. Viktiga inslag i samspelet är yrkesmässig samhörighet
och närhet avstånd.trots

Det från länsstyrelsehåll viktigt i större utsträckninganses att än hittills
markera Boverket och länsstyrelserna samlad statlig inomsom en resurs
PBLNRL-omrâdet med kompetenser kompletterar varandra och medsom
länsstyrelserna länk kommunerna. Boverketut bordemot genomgå-som
ende använda sakkunskapen på länsstyrelserna bättre. Länsstyrelserna kan
exempelvis definiera de problem i planering och beslutsfattande, ärsom
angelägna verket sigatt Länsstyrelsernatar kan med sin erfarenhetan.
också förslag hur dessa skall hanteras och bidra tillge verketsom att
produkter till de behov finns på läns- och kommunnivå.anpassas som
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LÄNSSTYRELSERNAS AVUTNYTTJANDE
TJANSTEROCHPRODUKTERBOVERKETS

tillproduktutbudvarieratochomfattandeförBoverket ettsvarar
hög ochambitionenuppgiftersamstämmiga ärEnligtlänsstyrelserna.

god.kvaliteten
konferenserseminarier,länsstyrelserna deenligtvärdesärskilt ärAv

tillsigriktarenbartinteochanordnarverketkurser,och somsom
motsvarandeellervid planenheter utanmedarbetareochIänsarkitekter

Ilänsstyrelserna.expertområden inomandraföreträdare förtilläven
sammandragningarfunktionsvisaåterkommanderadutbudet finns menen

sakfrågor.olikaisammankomsterockså
därde,ärseminarierkonferenser nyttamestDe anses gesom

tvåvägskommunikationochtillvaraerfarenheterlänsstyrelsernas tas
därmed fungerar.

bedömsochmaterial värdesättsskriftligaOckså Boverkets vara av
informations-återkommandeExempelkvalitet. pågodgenomgående

Bovinken.ochInformerarBoverketbygga, Bo,skrifter Planera,är
direktions-från verketsanteckningarockså delLänsstyrelserna får av

arbets-verketsinomi skilda ämnenhandböckerrapportermöten samt
utanförförmedlasigockså tagit påBoverket har attområden. ansvaret

ochutredningsmaterialoch gemensamtinformations-verket framtaget av
intresse.allmäntmer

erfaren-deltar iLänsstyrelsernavanliga i samspelet.Direktkontakter är
förekom-Direktkontakterreferensgrupper.ochhetsgrupper gemensamma

Även direktrådgivningprojektverksamhet.länsstyrelsernasiocksåmer
tolkningsfrågor.princip- ochframförallt iutsträckningi vissförekommer

telefonkontakter.iregel sker dettaSom
fråninformationsinsatserytterligareönskadeexempel påSom

naturresurslagenliknandeellerseminariersida nämnsBoverkets om
miljö-områdetinomhelhetssyntrañkplanering utifrånrespektive en

konferenserregionalalänsstyrelseanpassadeekologi-hushållning och fler
ocksåönskvärd nämnsmodell. Somk KUT-gruppensenligt den ens

liknandeochrättsfall, beslutprejudicedrande samtregelbunden utgåva av
samhällsplaner-attityd tillnäringslivetserfarenheterochinformation av

ingen.
produktutbud ärBoverketsinvändningen attkonkretaendaDen mot

länsstyrelsernastillanpassningengällerdetojämna närinsatserna är mer
planeringsförutsättningar.och kommunernassituation
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Sådana insatser förutsätter kunskap hur avvägningar mellan olikaom
markanvändnings- och bebyggelseintressen går till i praktiken. Bättre
kunskaper behövs även de förutsättningar länsstyrelser ochom som
kommuner arbetar utifrån. Kvaliteten skulle kunna förbättras ytterligare

Boverket i än högre grad kunde på utåtriktatom arbetssättsatsa ett ett-
arbetssätt med än dialog med länsstyrelse och centrala verk kanmer vara

väg komma till rätta medatt detta. Dettaen särskilt gälla för denanses
del verkets personal saknar yrkeserfarenhet från kommunav ochsom
länsstyrelse.

LÄNSSTYRELSERNAS ALTERNATIVA
INFORMATIONS KALLOR

Länsstyrelserna hämtar åtskillig information också från andra källor än
Boverket. Vanligast är

Kontakter länsstyrelserna emellan för utbyta erfarenheter kringatt
problemgemensamma

Samverkan med företrädare för andra sakområden inom den egna
länsstyrelsen för fâ kärmedom produkteratt från andra centralaom
verk och då inte minst från SNV och NUTEK
Kontakter med olika departement, Kommunförbund och kommuner.
Kommunaktuellt och Kommunförbundets informationsblad är viktiga
informationskanaler
För bredare fack- och yrkesinriktad information utanför myndighets-
rollen spelar de tekniska högskolorna, byggforskningen och
kursgivare Föreningen för Samhällsplanering viktig roll.som en

KARAKTÄREN PÅ LÄNSSTYRELSERNAS BEHOV AV
STOD

Boverket undantagslöst fylla eller mycket behovett förstortanses stort
länsstyrelserna.

Särskilt gäller detta Boverket i sin roll samordnare i samhälls-som
byggandet och hushållningen med På central nivånaturresurser. detär

femtontal myndigheterett har inom NRL- och PBL-området.som ansvar
Det betonas viktigt Boverket verkar för dessaatt myndighetersom att
uppträder på likartat sätt länsstyrelsernaett och i förhållandemot till
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tillsammansinlettBoverketplanering. arbeteDetkommunernas som
RAÄ viktigtoch stegvärdesätts ettochNUTEKmed SNV, anges vara

trañkverkenmedsamordningsarabetemotsvaranderiktningen. Etti den
infrastruk-föreståendetankemed påinte minst storaönskvärtnämns som

Tele-medsamverkanmotsvarandegällerturinvesteringar. Detsamma
och SMHI.Vattenfall, SGIverket,

till deminst närintepåtagligtSamordningsbehovet är man ser
centraladekommunernadrabbar atti slutändanstörningar genomsom

avgränsningriksintressenasriksintressebegreppet,olika påharverken syn
planeringtill kommunernasförhållandeioch m.m.status

fungerarverketbehovvidarefyller attBoverket stortett somgenom
bevakarkontinuerligtdepartement,berördatilllänsstyrelsernakanal för

sin rollområdet, ihänder inomvadöverblicken överharoch somsom
irättsfalllagstiftning, samtuttolkaredrivkraft och mmavsom

Europaanpassningen.gälleri frågorsamordnarerollen somav
roll detaktiv närhaBoverket börLänsstyrelserna att merenanser

formexempelvis idatorstödutvecklingochintroduktiongäller avav
GIS.informationsystemgeografiska

AVGIFTSBELÄQGNINGÖKAD BOVERKETSAV
TJANSTEROCHPRODUKTER

länsstyrel-avgiftsbeläggning.ökadgällerentydiga vadinteBeskeden är
harlänsstyrelsehållFrånbristandesinakraftigtmarkerar resurser.serna

ellerkostnadsfriavarittjänsterochprodukteruppskattat somattman
basinformation,finnskostnader. Detrimligatillhandahållits tillhittills

någor-handböckema. EnframföralltHit hörundvara.inte går attsom
bereddalänsstyrelema äruppfattning tycks attallmängiltiglunda attvara

sig vissatänkaövrigt kanbasinformation. Iför dennabetala man
prioriteringar bådebetydligt hårdaretilltvingas dåavgiftshöjningar men

dessa.frånalternativt avståprodukter,övrigatjänster ochvad gäller

BEDÖMNINGARSAMMANFATTANDE

alltifungerarlänsstyrelsernaBoverket ochSamspelet mellan numera-
bordeBoverketpositivt.hela tidenutvecklasväsentligt bra och

länsstyrelsemassammanhang dra bättreskildaemellertid i nytta av
markerakraftfulltutåtangelägetdeterfarenheter och att meranses
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Boverket och länsstyrelserna samlad statlig medsom en resurs
kompetenser kompletterar varandra och med länsstyrelsernasom som
länk kommunerna.ut mot
Länsstyrelsernas beroende Boverket år påtagligt. Särskilt gäller- av
detta Boverket i rollen samordnare de skilda centralasom av
aktörernas intentioner inom samhällsbyggandet och detnär gäller
hushållningen med naturresurser.
Boverkets produktutbud omfattande.är Kvaliteten kan ojämn- vara

ändå hög. Verkets höga ambition både vad gällermen anses vara
podukter och tjänster föder vidare efterfrågan.
Länsstyrelserna hämtar mycket information och stöd från andra än-
Boverket både på central, regional och kommunal nivå.
Lånsstyrelsema, markerar sina bristande bereddaär- som attresurser,
betala för skriftlig basinformation exempelvis handböcker ochsom
kan tänka sig betala för Boverketsatt övriga produkter ochmera
tjänster, tvingas då till betydligt hårdare prioriteringar,men
alternativt frånavstå dessa.
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Bilaga 8

Rättsakter berör området Byggandesom

Prioriterade rättsakter markeras med letstil.
Rådets direktiv 84529EEG den 17 september 1984av om

tillnârmning medlemsstaternas lagstiftning i frågaav eldrivna hissar,om
i dess lydelse enligt 86312EEG och 90486EEG.

Rådets direktiv 78170EEG den 13 februari 1978 Om funktionenav
hos värmeanordningar för rumsuppvärmning och varmvattenförsörjning
i eller befintliga icke-industriellanya byggnader värmeisoleringsamt och
varmvattenförsörjning i hushåll i icke-industriella byggnader, i dessnya,
lydelse enligt 82885EEG.

Rådets direktiv 90396EEG den 29 juni 1990 tillnärmningav om
medlemsstaternas lagstiftningav anordningar för förbränningom av

gasformiga bränslen.
4. Rådets rekommendation 86666EEG den 22 december 1986av om

brandsäkerhet i befintliga hotell.
5. Rådets direktiv 71316EEG den 26 juli 1971 tillnännningav om av

medlemsstaternas lagstiftning föreskrifter ñr bådeom gemensamma
mätdom och metrologiska kontrollmetoder, i dess lydelse enligt anslut-
ningsakten för Danmark, 72427EEG, anslutningsakten för Grekland,
anslutningsakten för Spanien och Portugal, 87354EEG och
88665EEG.

6. Rådets direktiv 7533EEG den 17 december 1974 tillnärm-av om
ning medlemsstaternas lagstiftning kallvattenmätane.av om

7. Rådets direktiv 79830EEG den 11 september 1979av om
tillnärmning medlemsstaternas lagstiftningav varmvattenmätare.om

Rådets direktiv 7332EEG den 19 februari 1973 hannonise-av om
ring medlemsstaternas lagstiftning elektriskav utrustning avsedd förom
användning inom vissa spänningsgränser. Tillämpas i Sverige fr.o.m.
den januari1 1994 med tolkning utifrån kommissionens meddelande
7323EEG.

9. Rådets direktiv 67548EEG den 27 juli 1967 tillnämmingav om av
lagar och andra författningar klassificering, förpackning och märk-om
ning farliga ämnen i dess lydelse enligt 79831EEG,av anslutningsakten
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och91235EEG90420EEG,88302EEG,84449EEG,för Grekland,
tillämpas frånskallbestämmelsernaMålsättningen är91321EEG. att

1995.den januari1
tillnämmingjuli 1976den 2776663EEGdirektivRådets10. omav

begränsningförfattningarandraochlagarmedlemsstaternas avomav
ochfarliga ämnenvissamarknadenutsläppande påanvändning och av

82828EEG,82806EEG.79663EEG,lydelse enligti desspreparat,
89677EEG,85610EEG,85467EEG,83478EEG,83264EEG,

EGTA-91339EEG.och91338EEG91173EEG,89678EEG,
skallSituationenbegränsningar.vissavidmakthållaländerna har rätt att

1995under âröverses . tillnärmningjuni 1988den 788379EEGdirektivRådets11. omav
ochförpackningklassificering,författningaroch andralagar omav

89178EEG,enligtlydelsei dessfarligamärkning preparat,av
Målsättningen är91155EEG. att90492EEG och9035EEG,

1995.januarimed denfrån och 1tillämpasbestämmelserna skall
19831883189EEG den ettdirektiv12. Rådets ommarsav

iföreskrifter,standarder ochtekniskainformationsförfarande för
PortugalSpanien ochför samtenligt anslutningsaktendess lydelse

14 bilaga IIbilaga88182EEG. EES-pmp.
199013 december90683EEG den13. beslutRådets omav

bedömningvidi förfarande överens-olika stadiermoduler för av
hannoniseringsdirektiv.tekniskaianvändasstämmelse, avsedda att

tillämpningvidbeakta ärskallavtalsstaterna14. Rättsakter som
16 julidenRådetStandardisering, godkändaSlutsatsera avom

1985, s.2.C 136, 4.6.1984 EGT nr
tekniskförmetod17602resolution 83Cb Rådets en nyom

harmonisering standarder,och
vissaåsidosättandetkommissionenfrånMeddelandec avom

19832883189EEG dendirektivibestämmelser Rådets ommarsav
föreskrifter,tekniska standarder ochförinformationsförfarandeett
Europeiskapublicering ikommissionenfrånmeddelanded om

tekniskatillrubriker förslagofficiella tidning ochgemenskapens av
rådetsi enlighet medmedlemsstaternaföreskrifter anmälssom av

Rådets1983 ändrat83189EEG 28direktiv den genommarsav
1988,88183EEG 22direktiv den marsav

1989 påhelhetssynresolution den 21 decemberRådetse om enav
denkommissionens grönboköverensstämmelse,bedömning omav

för snabbareutveckling åtgärdereuropeiska standardiseringens en
teknologisk integration i Europa.
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15. Meddelande från kommissionen angående konsekvenserna av
EG-domstolens dom den 20 februari 1979 i målet 12078.

16. Kommissionens meddelande förverkligandet den inreom av
marknaden vitboken.

17. Rådets direktiv 89106EEG den 21 december 1988av om
tillnännning lagarmedlemsstaternas och författningarandraav om
byggprodukter.

18. Rådets direktiv 89392EEG den 14 juni 1989 tillnärm-av om
ning medlemsstaternas lagstiftning maskiner, i dess lydelseav om
enligt 91368EEG.

19. Rådets direktiv 85374EEG den 25 juli 1985 tillnärm-av om
ning medlemsstaternas lagar och författningarandra skade-av om
ståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister.

20. Rådets direktiv 77576EEG den 25 juli 1977 tillnänn-av om
ning medlemsstaternas lagar och författningarandra säker-av om
hetsskyltar på arbetsplatser, i dess lydelse enligt 79640EEG,
anslutningsakten för Grekland och anslutningsakten för Spanien och
Portugal.

21. Rådets direktiv 91271EEG den 21 maj 1991 reningav om av
avloppsvatten i tätbebyggelse.

22. Rådets resolution den 7 maj 1990 avfallspolitik.av om
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Bilaga 9

Boverket

Förteckning 1 Boverkets deltagande i-
standardiseringsarbetet

CEN BTS 1 Technical Sector Curt Ivarsson
Board Building and
civil engineering

CEN BTS 1 Ad-hoc-grupp brand Robert Jönsson
AGH6

iCEN TC 89 Thermal perfomance Paul Lindroth BST TK 42
of buildings and
building components
Energihushâllning i
byggnader

CEN TC 127 Fire safety in Robert Jönsson
buildings

CEN FC 164 Water supply Bengt Lindström
WGZ Internal andsystems

components
Vatteninstallationer

CEN TC 166 Chimneys Folke Pettersson, utsedd till
Skorstenar KTH nordisk repr.

finansieras
NKBav
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ÅkerlundStureStructural250CEN TC
Eurocodes
Bärande
konstruktioner

Josephine BahrqualityBuildingAirCEN TC 264
emissionsmaterials,WG

Robert JönssonbeyondspreadFire92ISO FC
originoftheSC4 room

WG3

Cajdert,Bergstrand ArneLottaMurverkTK 14BST
ordf.

Robert JönssonBrandprovnings-15BST TK
metoder

Göranssonoch bygg- LarsTK 31 CementBST
kalk

Gunnevi Peterssonvolymoch41BST TK Area

TC88Lindroth,PaulVärmeisolering42BST TK
och 89ordf.

ÅkerlundStureBetong45BST TK

LindströmBengtochVärme-BST TK 61
ventilations-
system

JohanssonPeterSanitetssystemTK 64BST

Peter JohanssonSkorstenarBST TK 68

Lars GöranssonLättbetongBST TK 71
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BST Åkerlund,TK 84 Eurocodes Sture svensk ref.
ordf. till CEN

TC 250

ÅkerlundTK 84 Laster Sture
AG 1

ÅkerlundTK 84 Betong Sture
AG 2

TK 84 Stål Lars Göransson
AG 3

TK 84 Kompositer Lars Albrektsson
AG 4

TK 84 Trä Lars Albrektsson
AG 5

TK 84 Murverk Lotta Bergstrand Arne Cajdent
AG 6 ordf.

TK 84 Geoteknjk Lars Göransson
AG 7

TK 84 Aluminium Lars Göransson Ej bildad
AG 9

SEK TK 88 Säkerhet hos Anna Törngren
vindgeneratorer

SEK TK ISO Byggnadsakustik Klas Hagberg
432

SEK TK ISO Mekanisk vibration Klas Hagberg
108 vibration och stöt

SEK TK ISO Byggnads- Klas Hagberg
10823 vibrationer
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GöranssonLarsAllmänt kon-TK 52MNC
struktionsstål

GöranssonLarsArmeringTK 98MNC

WesterbergEilertLuftbehandlings-190SMS TK
teknik

ordf.Lindroth,Paulreferens-NordiskB 58.2INSTA
för värme-grupp

isolering, CEN
och 89TC 88

WesterbergEilertKoordinerings-INSTA B 109
för VA-grupp

163,området, CEN TC
och 165164

ÅkerlundKoordinering StureNKB SAKO av
nordiska insatser
i Eurocodearbetet

ÅkerlundSAKO Koordinerings- StureNKB
för nordiskagrupp

synpunkter pâ
Basis for design

250under CEN TC

utseddSven-ErikBrandgruppNKB
tillMagnusson
Boverkets

repr.
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Bilaga 10

Förkortningar

AC Attestation of Conformity, Bestyrkande överensstäm-av
melse mellan granskad produkt och krav i teknisk
specifikation

BFR Byggforskningsrådet
BITS Beredningen ñr Internationellt Tekniskt Ekonomiskt

Samarbete
CPD EGs byggproduktdirektiv
EES Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
EFTA European Free Trade Association
EG Europeiska Gemenskapema
EUTA European Organization for Technical Approvals
ESA EFTA Surveillance Authority övervakningsorgan enligt

EES-avtalet
ETA European Technical Approval, Europeiska tekniska

godkännanden
KOV Konsumentverket
MKB Miljökonsekvensbeskrivning
NR Boverkets nybyggnadsregler
N RL Lag 1987 12 hushållning medom naturresurser m.m.
PBB Planera Bygga Bo
PBF Plan- och byggförordning 1987383
PBL Plan- och bygglag 198710
RFV Riksförsäkringsverket

Riksrevisionsverket
SBAB Statens Bostadsñnansieringsaktiebolag
SCB Statistiska centralbyrån
SGU Sveriges geologiska undersökning
SIB Statens Institut ñr Byggnadsforskning
SIDA Styrelsen för internationell utveckling
SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
SNV Statens naturvårdsverk
SP Statens provningsanstalt
SWEDAC Styrelsen för teknisk ackreditering
UEATc Europeiska Godkärmandeunionen
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