
Kort tillbakablick & dagen idag 

• Byggdagen 2016 (GOV)
Resurser genom tillsynsplan

• Byggdagen 2017 (SNEK)
Den juridiska metoden

• Byggdagen 2018 (TFK) 
Tillämpning av PBL, tillsyn i praktiken och 
praktisk förebyggande av tillsyn



Vilka är vi i arbetsgruppen 2018?

• Kaj Hellner, Länsstyrelsen
• Niklas Fridén, Gävle kommun
• Rickard Westling, Gävle kommun
• (Jerker Eriksson, Katrineholms kommun)
• Veronica Andersson, Katrineholms kommun
• Albin Uller, Trosa kommun
• Håkan Zätterlund, Trosa kommun
• Karin Tibbelin, Flens kommun
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Färg och komposition
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Form: mått & proportionalitet

Vitruviansk man 1500-t Vitruviansk man 1900-t
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Le Modulor 1950
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ARKITEKTUR!

• Ny arkitekturpolitik riksdagsbeslut 2018
• I rapporten Underlag till nationell arkitekturpolicy 

(Rapport 2017:12) har Boverket gått igenom de olika 
verktyg kommuner kan använda sig av, både juridiska 
och andra.

• Ur sammanfattningen: Orden arkitektur och gestaltning nämns inte i 
plan- och bygglagen (2010:900). Flera av de begrepp som sätter 
ramarna för arkitektur- och gestaltningsarbetet återfinns i lagens andra 
kapitel. Detta kan bedömas vara ett uttryck för att arkitektur och 
gestaltning kan ses som ett allmänt intresse. Frågor om arkitektur och 
gestaltning återfinns i hela PBL-kedjan, från översiktlig planering till 
byggande. Det är viktigt att låta valda idéer genomsyra hela processen. 

6



Riksdagsbeslut 2018

Sammansatta civil- och kulturutskottets betänkande
2017/18:CKrU1
Sammanfattning

• Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag 
om att upphäva nuvarande mål för en statlig politik för arkitektur, 
formgivning och design och om att införa ett nytt nationellt mål för 
arkitektur-, form- och designpolitiken.

1(5) Nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken
2(5) Utvecklad roll för Boverket
3(5) Tillvarata arkitektur, konst och kultur i gestaltningen av det offentliga 
rummet
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SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö 
En ny politik för arkitektur, form och design

• 12.4 Övriga konsekvenser 
• Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 
• Förslagen innebär ingen direkt påverkan på den 

kommunala självstyrelsen genom lagstiftning. Om 
staten gör en satsning inom området gestaltad 
livsmiljö och arbetar mer med uppföljning av nationella 
mål och uppföljning av plan- och bygglagstiftningens 
tillämpning samt arbetar mer intensivt med rådgivning 
inom arkitektur, form och design ställer det krav på 
ömsesidig och frivillig samverkan.

(Sidan 248)
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Uppdrag 3:45 (del 1)

• Tillämpning av krav för byggnad om god 
form-, färg- och materialverkan.

• Länsstyrelserna ska i samband med 
uppföljningen av tillämpningen av plan- och 
bygglagstiftningen följa upp och redovisa hur 
kommunerna tillämpar kravet på att en byggnad 
ska ha en god form-, färg- och materialverkan.

• (8 kap. 1 § p.1-3 plan- och bygglagen). 
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Uppdrag 3:45 (del 2)

• Undantag för tillfälliga anläggningsboenden
• Enligt 3 kap. 27–29 §§ plan- och byggförordningen 

(2011:338), PBF, gäller vissa undantag från de ordinarie 
utformnings- och egenskapskraven för s.k. tillfälliga 
anläggningsboenden. I anslutning till dessa 
bestämmelser har Boverket beslutat om föreskrifter och 
allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga 
anläggningsboenden (BFS 2016:5). Länsstyrelserna ska 
följa upp och redovisa hur bestämmelserna i PBF och 
Boverkets föreskrifter tillämpas av kommunerna.



Uppdrag 3:45 (hur gör vi?)

• För att få fram de uppgifter som regeringen 
efterfrågar, så skickar länsstyrelserna ut en 
digital enkät till kommunerna, kommunernas 
svar ger länsstyrelserna ett underlag i 
återrapporteringen. I år har Länsstyrelserna 
upphandlat ett nytt enkätprogram, som nyligen 
blivit tillgängligt. Årets utskick kommer därför 
att göras vid en senare tidpunkt än vad som 
varit brukligt tidigare år.
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Länsstyrelserna och Boverket
Gemensamma arbetsformer

• Återrapporteringen av uppdrag 45 har 
utformats med stöd av de gemensamma 
arbetsformer och riktlinjer för uppföljning och 
utvärdering av tillsyn och tillsynsvägledning 
inom plan- och bygglagen (PBL) som tagits 
fram i samband med länsstyrelsernas uppdrag 
44 a, i regleringsbrevet för 2012.
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Byggnadsverks utformning

8 kap 1 §
En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål
2. ha en god form-, färg- och materialverkan 
och
3. vara tillgänglig och användbar för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
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Byggnadens egenvärde

• Enl. Didon är den aspekt som ska beaktas vid tillämpningen av 
punkt 2 vad som har kallats byggnadens egenvärde. I detta 
innefattas byggnadens arkitektoniska utformning samt 
materialverkan på byggnadens yttre utseende. Kraven på 
anpassning till omgivningen och befintlig bebyggelse får inte 
medföra att den enskilda byggnaden kommer att sakna eget 
värde. Byggnaden avspeglar ofta de tekniska förutsättningar som 
finns för byggandet vid den tidpunkt då de uppfördes. De 
avspeglar också ofta olika moderiktningar i fråga om t.ex.  Sättet 
att indela fasadytan eller att placera fönster eller valet av material 
och färger. Byggnaders yttre blir alltså en avvägning mellan bl.a. 
anpassning, tekniska förutsättningar och estetiska 
moderiktningar samt byggherrens och arkitektens vilja att ge 
byggnaden en egen form.

14



WS-frågor

• 1) Hur arbetar BN för att föra en dialog 
med byggherren om att uppfylla kravet 
på god-, form, färg och materialverkan?

• 2) Har BN tagit fram vägledning som 
byggherren kan ta del av?

• 3) Har BN behov av ytterligare 
vägledning när det gäller god form-, färg 
och materialverkan?
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