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1 Inledning 

1:1 Allmänt 

Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till följande lagar och förordningar 

(huvudförfattningarna) 

– plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 

– plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

Allmänt råd 

Föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet hos bärande konstruktioner 

finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. 

Ytterligare bestämmelser om hissar, rulltrappor, rullramper, motordrivna portar och vissa 

anordningar för avfall finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och 

vissa andra motordrivna anordningar, H. 

Ytterligare bestämmelser om värmepannor finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

(2011:11) om förfarande för bedömning av överensstämmelse för nya värmepannor som eldas med 

flytande eller gasformigt bränsle, EVP. 

Bestämmelser om funktionskontroll av ventilationssystem finns i PBF, i Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av 

sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, och i Boverkets allmänna råd (2012:7) om 

funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR. 

Bestämmelser om typgodkännande m.m. finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

(2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll, TYP. 

Bestämmelser om bredbandsanslutning finns i Boverkets allmänna råd (2017:1) om 

bredbandsanslutning, BRE. (BFS 2017:5). 

1:2 Föreskrifterna 

Föreskrifterna gäller 

– vid uppförandet av nya byggnader, 

– vid mark- och rivningsarbeten, samt 

– för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader. 

Vid uppförandet av andra anläggningar än byggnader på tomter gäller föreskrifterna i avsnitt 8:9. 

Vid ändring av byggnader gäller föreskrifterna i den utsträckning som följer av avsnitt 1:22. (BFS 

2017:5). 

Allmänt råd 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att även ombyggnader och tillbyggnader innefattas i begreppet ändring 

av byggnader. 

Föreskrifter om byggnaders utformning m.m. meddelas även av andra myndigheter än 

Boverket. Till exempel utfärdar Arbetsmiljöverket föreskrifter om arbetsplatser och 

Jordbruksverket föreskrifter om utformning av djurstallar. (BFS 2017:5). 

Sverker
Highlight




