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16. Tillsyn Segerstaskolan, SÄRSTA 3:398, HS.2018.114   BMN-2022/96
utbildningsnämnden
Ansvarig handläggare: Gabriel Winter

Beslutsärenden 
7. Ekonomisk uppföljning per mars månad för bygg- 

och miljönämnden 2022 

Ansvarig handläggare: Daniel Wallin, ekonom 

BMN-2022/5 

8. Tillstånd för servering av alkoholdrycker,
GREDELBY 3:12, TI.2022.291
Ansvarig handläggare: Sara Lövkvist

BMN-2022/84 

9. Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497
Ansvarig handläggare: Christofer Mattsson

BMN-2022/58 

10. Bygglov för fasadändring av enbostadshus
(solceller), VÄSBY 2:6 (VÄSBY 39B), BMK 2022-
000037
Ansvarig handläggare: Marie Sandström

BMN-2022/63 

11. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus , VRÅ 1:3, BMK 2021-000163
Ansvarig handläggare: Marie Sandström

BMN-2022/82 

12. Förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus, TRUNSTA 3:18, BMK 2020-000306
Ansvarig handläggare: Marie Sandström

BMN-2022/81 

13. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus ,
GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484
Ansvarig handläggare: Marie Sandström

BMN-2022/83 

14. Revidering av delegationsordning för bygg- och
miljönämnden
Ansvarig handläggare: Gabriel Winter

BMN-2022/94 

15. Tillsyn Segerstaskolan, SÄRSTA 3:398, HS.2018.114
Genova Segersta AB
Ansvarig handläggare: Gabriel Winter

BMN-2022/95 
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Handläggare 
Daniel Wallin 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-22 

Diarienummer 
BMN-2022/5 

Ekonom 

Bygg- och miljönämnden 

Ekonomisk uppföljning per marsmånad för Bygg- och miljönämnden 2022 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars 2022.

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämndens nettokostnad för 2022 prognostiseras per mars att uppgå till 9 873 tusen kronor, vilket 
är en ökning med cirka 700 tusen kronor jämfört med utfallet 2021. Nettokostnaden kommer att förbättras på 
Miljö- och hälsa i och med att intäktsnivån återgår till en intäktsnivå som rådde före Coronapandemin. 

Totalt sett prognostiseras nämnden gå med ett mindre underskott på 309 tusen kronor, där underskottet är 
relaterat till miljö och hälsoskydd. Nämndens övriga verksamheter prognostiseras gå enligt budget eller med 
mindre överskott. 

Bakgrund 

I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 uppdras nämnderna att motta ekonomisk 
uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången 
per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. Utöver detta kan en behovsprövad prognos 
presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat 
väsentligt har skett. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelsen. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning för Bygg- och miljönämnden, mars 2022 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Sara Lövkvist 
Miljöinspektör 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-16 

Diarienummer 
TI.2022.291 

Bygg- och miljönämnden 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Libanon 
Restaurang Knivsta AB 

Förslag till beslut 

Bygg-och miljönämnden beviljar Restaurang Libanon Knivsta AB, 559373-8163, 
Centralvägen 19G 741 40 Knivsta, genom  med serveringsställe 
Beirut Restaurang, Café & Bar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurangen och uteserveringen 
enligt karta i underlag för beslut enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622). 

Beslutet är förenat med ett villkor, vilket innefattar att  behöver klara 
kunskapsprovet för att ett serveringstillstånd ska beviljas för Beirut Restaurang, Café & Bar. 
Ett godkänt kunskapsprov behöver skrivas senast den 24 maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Libanon Restaurang Knivsta AB, med serveringsställe Beirut Restaurang, Café & Bar 
ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurangen och uteserveringen mellan kl 
11:00-01:00 på vardagar och kl 11:00-02:00 på helger. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-16
Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 

2022-05-05 

Remissvar Brandkåren Attunda, 2022-05-04 

Remissvar Polisen, 2022-05-01 

Remissvar Skatteverket, 2022-04-28 

Bevis från Bolagsverket, 2022-04-22 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej  X 

Förklara oavsett svar. 

Barn under 18 år serveras inte alkoholhaltiga drycker. 

Utgångspunkten för bedömningen har varit att sökanden ska ha gjort sannolikt att denne 
kommer att driva serveringen i enlighet med alkohollagens bestämmelser. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Ärendeinformation

Kommentar 1

Diarieplan

Beirut Restaurang, Café & Bar

Sara Lövkvist

Ansökan

GREDELBY 3:12

560-5 Tillstånd för servering av alkoholdrycker

Skede

Delegation

Akt hos

Kommentar 2

Status

Objekt

Fastighet

Handläggare

Ärendemening

Pågående

Fastighet

Knivsta30049733

Centralvägen 19GGREDELBY 3:12

Initierare

Besöks adress
Centralvägen 19G

Fakturamottagare
Knivsta741 39Klyvargatan 14Libanon Restaurang Knivsta AB

Fastighetsägaradress
Knivsta741 40Centralvägen 19 EKommunfastigheter

Verksamhetsansvarig
Taman Hindi

2022-05-16TI.2022.291
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Sara Lövkvist Datum TI.2022.291

Miljöinspektör 2022-05-16

Bygg- och miljönämnden

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Libanon Restaurang
Knivsta AB

Förslag till beslut

Bygg-och miljönämnden beviljar Restaurang Libanon Knivsta AB, 559373-8163, Centralvägen
19G 741 40 Knivsta, genom med serveringsställe Beirut
Restaurang, Café & Bar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurangen och uteserveringen enligt karta
i underlag för beslut enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622).

Beslutet är förenat med ett villkor, vilket innefattar att behöver klara
kunskapsprovet för att ett serveringstillstånd ska beviljas för Beirut Restaurang, Café & Bar. Ett
godkänt kunskapsprov behöver skrivas senast den 24 maj 2023.

Sammanfattning

Libanon Restaurang Knivsta AB, med serveringsställe Beirut Restaurang, Café & Bar ansöker
om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker på restaurangen och uteserveringen mellan kl 11:00-01:00 på vardagar och
kl 11:00-02:00 på helger.

Bakgrund

Utgångspunkten för tillståndsprövningen är att sökanden ska visa att denne är lämplig att
bedriva alkoholservering i enlighet med alkohollagens bestämmelser.

Den sökande (Tamam Hindi) kommer att skriva kunskapsprovet för serveringstillstånd senast
den 24 maj 2023.

Restaurangen inriktar sig på att erbjuda lunch/middag och café med servering av libanesiska
maträtter, så som kalla och varma meze rätter. Exempel på meze rätter som förekommer är
hummus (kikärtspuré), baba ganoush (aubergineröra) och kafta meshwi (nötfärsspett).

Yttranden

Uppgifter har inhämtats från Skatteverket, Polisen och Brandkåren Attunda.

Av Skatteverkets yttrande framgår att Libanon Restaurang Knivsta AB har F-skatt, är
momsregistrerad och inte har någon skuld till Kronofogden för indrivning. Skatteverket har gjort
en kontroll av samtliga PBI:er, det vill säga samtliga ägare i bolaget.

Polismyndigheten har i sitt yttrande ingen erinran avseende den tilltänkta verksamheten eller det
sökta serveringstillståndet. Polismyndigheten har ej heller någon erinran avseende vandel för
personer med betydande inflytande i rörelsen (samtliga PBI:er).

Brandkåren Attunda, poängterar vikten av ett systematiskt brandskyddsarbete, att inte
överskrida max antal gäster som gäller för lokalen och påminner om att om gasol används i
köket ska ansökan skickas till Brandkåren i Attunda.
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Bedömning

Utgångspunkten för bedömningen har varit att sökanden ska ha gjort sannolikt att denne 
kommer att driva serveringen i enlighet med alkohollagens bestämmelser.
Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 
eller hon med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet 
med de krav som ställs upp i denna lag.
Under utredningen har ingenting framkommit som ifrågasätter sökandens lämplighet.
Sökanden har tydligt visat att han är lämplig att utöva verksamheten. Under förutsättning att den 
sökande får ett godkänt resultat på kunskapsprovet, så kan ett stadigvarande serveringstillstånd 
beviljas.

Restaurangen kommer att bedriva servering av libanesiska rätter med lunchbuffé från kl 11:00-
14.30. Efter kl 14:30 är det bordsbeställning som gäller. Det finns även möjlighet att boka 
catering eller boka restaurangen för privata fester så som bröllop och dop.
Information om avgift
Avgift för ansökan om serveringstillstånd är 9600 kr. Libanon Restaurang Knivsta AB har erlagt 
avgiften för ansökan den 25 april 2022.
Företaget kommer att debiteras årligen en avgift för serveringstillståndet, baserat på 
omsättningen av alkoholhaltiga drycker samt en fast avgift för tillsyn. Den fasta avgiften för år 
2022 är 2400 kr och räknas upp för varje nytt år. I den årliga avgiften ingår yttre och inre tillsyn. 
Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Upplysningar
Beslutet gäller tillsvidare förutsatt att ingen ändring sker. En ändring kan till exempel vara ett 
delägarbyte, vilket innebär att en lämplighetsprövning behöver göras av en ny PBI (person med 
betydande inflytande).
Beslutet upphör att gälla den 25 maj 2023 om den sökande inte får ett godkänt resultat på 
kunskapsprovet.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse, 2022-05-16
Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 2022-
05-05

Remissvar Brandkåren Attunda, 2022-05-04
Remissvar Polisen, 2022-05-01
Remissvar Skatteverket, 2022-04-28
Bevis från Bolagsverket, 2022-04-22

Beslutet ska skickas till
Akten

Sökande

Polisen

Länsstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Jenny Rydåker
Samhällsbyggnadschef
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BILAGA TILL BESLUT.

BESVÄRSHÄNVISNING

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men
det ska sändas till Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer eller beskriv i korthet vad
beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring som önskas.

Överklagandet bör vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt person-
/organisationsnummer på den som överklagar bör också anges.

Bygg- och miljönämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet.

Bygg- och miljönämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Mer information

Kontakta Bygg- och miljönämnden, tel. 018-34 70 00, eller ovanstående handläggare.
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Handläggare 
Christofer Mattsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-29 

Diarienummer 
BMN-2022/58 

Bygg- och miljönämnden 

Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden lämnar remissvar angående utredning av 
säkerhetsrisker i äldre hissar 

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har av Finansdepartementet fått ta del av samt erbjuds att yttra oss kring 
Boverkets rapport ”uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar”.  

Bakgrund 
2022-03-28 inkom ett mail från Finansdepartementet om att Knivsta kommun erbjuds att yttra 
sig i Fi2022-00497 Remiss av Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre 
hissar. 

Många äldre hissar saknar tillräckliga säkerhetsaspekter vilket medför en stor skaderisk för 
barn och vuxna. Utifrån nya förslag ska byggnadsnämnden utföra tillsyn på hissar och 
eventuellt förelägga fastighetsägarna om åtgärder. 

2022-06-30 ska svar senast ha skickats in 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Förslag till yttrande 
Boverkets rapport 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet påverkar inte barn då beslutet endast innebär att Knivsta kommun skickar in 
ett remissvar. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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  Boverket 

Förord 

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utreda åtgärder för vissa sä-

kerhetsrisker i äldre hissar samt att redovisa en konsekvensanalys av 

dessa. 

Uppdraget har genomförts i dialog med berörda aktörer som fastighetsä-

gare, serviceföretag, besiktningsföretag, kommuner och branschorgani-

sationer. Även andra myndigheter och oberoende konsulter har kontak-

tats. Boverket har anlitat ett konsultföretag för framtagandet av underlag 

om problemställningarna. 

Ansvarig enhetschef för regeringsuppdraget har varit Cecilia Ljungberg. 

Krister Svensson har varit uppdragsansvarig och i arbetet har Justina Ba-

cinska, Cathrine Engström, Maria Thuresson, Pål Sjöberg, Otto Ryding 

och Parisa Ghandari deltagit. 

Karlskrona februari 2022 

Yvonne Svensson  

stf. generaldirektör 
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1 Sammanfattning 

I denna rapport har Boverket utrett om ytterligare preciserade förbätt-

ringskrav (retroaktiva krav) behövs för att åtgärda vissa säkerhetsrisker i 

äldre hissar. Dessa säkerhetsrisker gäller äldre hissar med kombinationen 

grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet och 

hissar som helt saknar skydd i korgöppningen. Vidare har Boverket tolkat 

att uppdraget syftar till att utreda förutsättningarna för och lämpligheten 

av att införa ytterligare preciseringar av det befintliga förbättringskrav 

som finns på lagnivå. 

Vissa äldre hissar som har en kombination med grind eller vikdörr i korg-

öppningen och slagdörr till våningsplanet kan ha ett mellanrum mellan 

dörrarna som är stort nog för att ett litet barn ska få plats. Om hissen sätts 

i rörelse med ett barn i detta utrymme kan det få allvarliga konsekvenser.  

Hissar som helt saknar skydd i korgöppningen kan utgöra risk för kläm-

ning vid till exempel transport av skrymmande föremål. Det kan även fin-

nas risk för att personer fastnar med lösa klädesplagg eller liknade i 

schaktdörr eller risk för klämning i mellanrum mellan hisskorg och 

schaktvägg.  

I 8 kap. 24 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL finns en allmänt hål-

len och bred bestämmelse med förbättringskrav som anger att hissar i 

byggnader alltid ska ha det utförande och den utrustning som skäligen 

kan fordras för att uppfylla de tekniska egenskapskraven avseende säker-

het. Detta krav gäller oavsett vilken användning byggnaden ska ha. Det 

ska dock alltid göras en skälighetsbedömning av vad som fordras och det 

kan vara svårt att tolka vad som faller in under begreppet ”skäligen kan 

fordras” i bestämmelsen. Utifrån proportionalitetsprincipen behöver det 

göras en avvägning mellan konsekvenser för fastighetsägaren till exempel 

ekonomiska, och det allmänintresse som finns av att hissen är säker. Om 

inga preciseringar införs uppstår dessutom frågan om det är förenligt med 

proportionalitetsprincipen att byggnadsnämnden vid sin tillsyn ingriper 

med stöd av endast den övergripande bestämmelsen i 8 kap. 24 § PBL. 

Bestämmelsen preciseras vidare i plan- och byggförordningen 

(2011:338), PBF och anger vad som skäligen kan fordras i form av för-

bättringsåtgärder för redan installerade hissar. De preciserade kraven på 

förbättringsåtgärder i förordningen anger att hissar som saknar skydd i 

korgöppning ska vara försedda med korgdörr eller annat lämpligt skydd, 

om de är installerade i byggnader som i huvudsak innehåller arbetsloka-

ler. Övriga hissar som saknar skydd i korgöppningen ska vara försedda 

med varningsskylt. 

I rapporten redovisar Boverket hur ytterligare preciseringar av krav på 

förbättringsåtgärder skulle kunna genomföras genom ändringar och 
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tillägg i 3 kap. 11 § 4 PBF. Det innebär att nuvarande precisering i för-

ordningen som är begränsad till byggnader som huvudsakligen innehåller 

arbetslokaler utvidgas till att gälla alla byggnader. Det innebär vidare in-

förande av ytterligare ett preciserat krav för att begränsa risk för inne-

stängning mellan korggrind eller korgdörr och schaktdörr.  

De som berörs av ytterligare preciserade förbättringskrav är framför allt 

fastighetsägare, boende och besökare, men även andra aktörer såsom 

myndigheter och hissföretag. Åtgärder för att förbättra säkerheten innebär 

investeringskostnader för fastighetsägarna. Totalt uppskattas cirka 25 800 

hissar vara berörda.  

Genom att införa ytterligare preciserade förbättringskrav kommer det 

framför allt att bidra till bättre säkerhet med färre olyckor, vilket bland 

annat innebär inbesparade sjukvårdkostnader och minskade kostnader för 

produktionsbortfall. Därutöver bedöms preciserade krav leda till ökad 

trygghet för många användare i den dagliga boendemiljön, vilket kommer 

att gynna boende och besökare, men framför allt äldre, barn, och personer 

med funktionsnedsättning. Ytterligare preciserade krav på säkerhetshö-

jande åtgärder kommer också att innebära nya uppdrag för olika hissföre-

tag såsom tillverkare och reparatörer. 

Kostnaden för att åtgärda en hiss med berörda säkerhetsrisker ligger i nu-

läget på mellan 50 000–900 000 kronor. Eftersom det är brist på hisstek-

niker är det inte uteslutet att priserna går upp om regleringen införs. För 

mindre fastighetsägare med många hissar kan åtgärdskostnaden innebära 

en betydande utgift. Å andra sidan kommer fastighetsägarna ändå att be-

höva åtgärda äldre hissar förr eller senare. Idag är det inte ovanligt att 

detta görs först när hissarna är uttjänta, vilket sannolikt innebär högre 

kostnader jämfört med vid planerad ombyggnad. Om ingen reglering in-

förs bedöms det ta drygt 40 år innan alla hissar med berörda säkerhetsris-

ker åtgärdats i samband med löpande underhåll. Om regleringen införs 

kommer det i stället ta betydligt kortare tid. Den totala investeringskost-

naden för att åtgärda alla berörda hissar med säkerhetsrisker har bedömts 

till cirka 11 miljarder kronor. Om man räknar bort kostnaden för de hissar 

som ändå skulle åtgärdas i samband med löpande underhåll under en an-

tagen tioårsperiod som följer på regleringen, handlar det om en total kost-

nad på cirka 8,4 miljarder kronor som kan ses som en direkt följd av re-

gleringen. Detta motsvarar en årlig kostnad (annuitet) på cirka 490 miljo-

ner kronor. Effekten av regleringen blir att åtgärdskostnaderna tidigarel-

äggs. Även om detta sannolikt innebär att kostnaderna blir lägre på tota-

len jämfört med om hissarna åtgärdas i ett senare skede, kan det vara 

svårt för inte minst mindre fastighetsägare med många hissar att i närtid 

bekosta de åtgärder det handlar om.  

Om hissarna åtgärdas i närtid kan det innebära minskade kostnader för 

drift- och underhåll och energi, samtidigt som fastighetsvärdet kan stiga 
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efter renoveringen. Utöver dessa potentiella nyttoeffekter har en rad posi-

tiva konsekvenser identifierats av att införa regleringen. Dock har inte 

alla nyttoeffekter kunnat kvantifieras och värderas. De nyttoposter som 

värderats avser minskningen i två typer av personolyckor som är vanliga i 

hissar. Nyttan av detta har uppskattats till mellan 0,7 och 6,8 miljoner 

kronor per år. Därutöver har det även gjorts en uppskattning av den mins-

kade riskkostnaden för dödsfall och allvarliga personskador. Denna nytta 

har skattats till totalt cirka 78 miljoner kronor.  

När den nytta som värderats jämförs med den årliga investeringskostna-

den är en eventuell reglering inte samhällsekonomiskt motiverad. Det 

man däremot kan ha i åtanke är att fastighetsägare ändå kommer att be-

höva åtgärda de ifrågavarande hissarna förr eller senare, och ta kostnaden 

när detta inträffar. Det finns flera skäl till att den samhällsekonomiska 

nyttan kan vara högre än den som värderats. Ett skäl till detta är att de två 

typer av personolyckor som ingått i beräkningen endast utgör en tredjedel 

av olyckorna från den tillgängliga statistiken, samtidigt som det finns in-

dikationer på ett mörkertal gällande antalet olyckor som inträffar. Till 

detta kommer alla identifierade nyttor som inte kunnat värderas, såsom 

ökad trygghet, minskad risk för materiella skador, minskade drifts- och 

underhållskostnader, lägre bullernivåer i bostadshuset, tidsvinster på 

grund av färre stopp och bättre arbetsmiljö för hisstekniker samt mins-

kade kostnader för utryckning vid hissolyckor.  
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund 
Hissar ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande 

skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och till-

syn. Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för säkerheten 

för hissen när den används. Ägaren ska även se till att besiktningar utförs 

och vidta åtgärder vid en olycka eller ett olyckstillbud. Sker det en olycka 

eller ett tillbud ska ägaren rapportera detta till byggnadsnämnden. Bygg-

nadsnämnden är tillsynsmyndighet och övervakar att reglerna för hissar 

följs. 

På senare år har det skett olyckor i äldre hissar där barn skadat sig allvar-

ligt. Det har upptäckts att vissa äldre hissar har säkerhetsrisker. Dessa sä-

kerhetsrisker gäller hissar med kombination av grind eller vikdörr i korg-

öppning och slagdörr till våningsplan samt hissar som helt saknar skydd i 

korgöppningen.  

Säkerhetskraven för nya hissar som installeras i byggnader är höga och 

kraven innebär att de ska vara utformade och installerade så att de ger ett 

tillfredställande skydd för säkerhet vid användning, skötsel, underhåll och 

tillsyn. För äldre befintliga hissar kan motsvarande krav inte alltid ställas. 

Utgångspunkten i svensk rätt är att nya krav inte ställs retroaktivt, det vill 

säga om hissen uppfyller de krav som gällde vid tiden då den installera-

des får hissen fortfarande användas.  

Antalet hissar belägna i bostadshus som saknar skydd i korgöppningen 

har uppskattats till cirka 20 000. För denna typ av hiss i byggnader som 

huvudsakligen innehåller arbetslokaler har ett preciserat krav i förord-

ningen på skydd i korgöppningen tidigare införts.  Detta krav trädde i 

kraft den 31 december år 2012. För hissar belägna i bostadshus räcker det 

med en varningsskylt som varnar för risken att klämmas.1  

Boverket fick mot bakgrund av ovan anförda den 11 mars 2021 i upp-

drag2 att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att införa ytter-

ligare retroaktiva krav för att åtgärda vissa säkerhetsrisker i äldre hissar 

samt att redovisa en konsekvensanalys av dessa. För det fall det bedöms 

lämpligt att införa ytterligare förbättringskrav ingår det i uppdraget att 

lämna författningsförslag samt att redovisa en konsekvensanalys av dessa 

i enlighet med 6–8 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutred-

ning vid regelgivning. Boverket ska även uppskatta den totala 

 

1 3 kap. 11 § 4 a och b PBF. 
2 Bilaga 1, Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsbrister på äldre hissar, 

Fi2021/01288. 
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investeringskostnaden för fastighetsägarna samt beskriva konsekvenserna 

av att ytterligare preciserade förbättringskrav inte genomförs.  

Utöver ovan anförda ska uppdraget genomföras i dialog med berörda ak-

törer. Boverket ska också vid genomförande av uppdraget beakta ett 

barnrättsperspektiv.  

2.2 Syfte och mål 
Uppdragets syfte är att utreda om ytterligare förbättringskrav behövs för 

att åtgärda vissa säkerhetsrisker i äldre hissar. Dessa säkerhetsrisker gäl-

ler hissar med kombination av grind eller vikdörr i korgöppning och slag-

dörr till våningsplan samt hissar som helt saknar skydd i korgöppningen. 

Vidare tolkar Boverket att uppdraget syftar till att utreda förutsättning-

arna för och lämpligheten av att införa ytterligare preciseringar av det be-

fintliga förbättringskrav som finns på lagnivå. 

Det finns ett övergripande förbättringskrav i 8 kap. 24 § PBL. Hissar i 

byggnader ska alltid ha det utförande och den utrustning som skäligen 

kan fordras för att uppfylla de tekniska egenskapskraven som avses i 8 

kap. 4 § PBL. Detta krav har ett brett tillämpningsområde och gäller oav-

sett vilken användning byggnaden ska ha. Det ska således göras en skä-

lighetsbedömning av vad som fordras. Det kan vara svårt att tolka vad 

som faller in under begreppet ”skäligen kan fordras” i bestämmelsen. 

Förbättringskrav är ingripande och förutsebarhet är viktigt. Utifrån pro-

portionalitetsprincipen behöver det göras en avvägning mellan konse-

kvenser för fastighetsägaren till exempel ekonomiska, och det allmänin-

tresse som finns av att hissen är säker. Om inga preciseringar införs upp-

står dessutom frågan om det är förenligt med proportionalitetsprincipen 

att byggnadsnämnden vid sin tillsyn ingriper med stöd av endast den 

övergripande bestämmelsen i 8 kap. 24 § PBL. Därför kan det vara lämp-

ligt att det övergripande förbättringskravet preciseras i större utsträckning 

än vad som görs i nuvarande regler i 3 kap. 11 § 4 plan och byggförord-

ningen (2011:338), PBF. 

Genom att precisera ytterligare i förordningen vad som avses med ”skäli-

gen kan fordras” blir reglerna därigenom tydligare och kända säkerhets-

risker kan åtgärdas i snabbare takt. Det förväntade effektmålet av införan-

det av ytterligare preciseringar på förordningsnivå av förbättringskravet 

är att minska risken för allvarliga olyckor med äldre befintliga hissar. 

Målet med uppdraget är att ge det underlag regeringen behöver för att av-

göra om det är lämpligt att införa ytterligare preciseringar av förbättrings-

kravet i 8 kap. 24 § PBL för att höja säkerheten i befintliga hissar.  
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2.3 Avgränsningar 
Uppdraget avgränsas till att utreda de säkerhetsrisker som äldre hissar 

med kombination av grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till 

våningsplanet samt hissar som helt saknar skydd i korgöppningen kan ha. 

Andra säkerhetsproblem eller förbättringsförslag som identifieras under 

uppdragets genomförande kan dock förekomma i redovisningen av upp-

draget.  

2.4 Genomförande av utredningen 
Vid framtagandet av underlag och analyser som ligger till grund för 

denna rapport har Boverket anlitat ett konsultföretag. 

Konsultföretaget har på uppdrag av Boverket utrett och redogjort för hur 

den befintliga situationen gällande hissäkerhet ser ut i Sverige. Konsult-

företaget har genomfört en kartläggning och tagit fram ett statistiskt un-

derlag för den beräkning och analys av konsekvenser som införandet av 

ytterligare preciserade förbättringskrav kan innebära. Boverket har under 

utredningens gång bistått med underlag bland annat tidigare utredningar, 

statistik och kontaktuppgifter till branschaktörer och myndigheter. Kon-

sultföretaget har redovisat sin utredning i en rapport, se bilaga 2. 

Under arbetets gång har dialog med branschaktörer förts i syfte att få 

fram en nulägesbild samt inhämta synpunkter om problemställningen. 

Vid utredning av kostnader och konsekvenser har även tillgänglighet för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och kulturhisto-

riska värden beaktats.  

2.5 Definitioner 
I denna rapport används följande begrepp. 

- Fotocell: sensor som känner av om något föremål eller person 

finns inom rörelseområdet. 

- Hisskorg: lastbärande organ till en hiss bestående av korgram, 

golv, väggar, tak och eventuell korgdörr eller korggrind. 

- Korgdörr: dörr av tätt material i hisskorg, till exempel skjutdörr 

eller vikdörr 

- Korggrind: genombruten vertikal anordning avsedd för 

tillslutning av korgöppning, till exempel saxgrind eller rörgrind. 

- Modernisering: förbättrande åtgärder, till exempel förbättring av 

säkerhet, pålitlighet, tillgänglighet eller utseende. 

- Schaktdörr: dörr i schaktvägg vid stannplan. Kan bland annat 

vara slag- eller skjutdörr. 

- Skjutdörr: dörr vars dörrblad är skjutbart längs väggens plan. 

- Slagdörr: dörr vars dörrblad är vridbart fäst vid ena 

karmsidstycket. 
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- Stannplan: horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket 

hisskorgen normalt skall stanna. 

- Vikdörr: dörr som viks ihop som ett dragspel. 

2.6 Läsanvisningar 
Rapporten är indelad på följande sätt. 

I avsnitt 3 beskrivs de befintliga preciserade förbättringskraven som gäl-

ler för vissa befintliga hissar samt bakgrunden till dessa krav. Även en 

beskrivning av regelverken i övriga nordiska länder ges. 

I avsnitt 4 beskrivs de berörda säkerhetsriskerna, hur många hissar som 

finns i Sverige samt inträffade olyckor och tillbud med hissar som har 

dessa risker. Det görs även en jämförelse med hur det ser ut i våra nor-

diska grannländer. Dessutom beskrivs resultat från utredningen om pro-

blemställningarna. 

I avsnitt 5 redovisar Boverket hur eventuella ytterligare preciseringar av 

förbättringskrav skulle kunna utformas. 

I avsnitt 6 redovisas en konsekvensutredning om ytterligare preciserade 

förbättringskrav.  
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3 Förbättringskrav för hissar 

3.1 Förbättringskrav för vissa befintliga hissar 
Det ställs höga krav på hissar som installeras i byggnadsverk då det kan 

få allvarliga konsekvenser om det uppstår fel eller brister i dessa. Krav 

vid nyinstallation av hiss redovisas däremot inte i rapporten. Inte heller 

kraven för ändring av hiss redovisas. Endast förbättringskrav som gäller 

för vissa befintliga äldre hissar kommer att behandlas. 

För befintliga hissar i byggnader finns vissa krav som gäller även om 

inga ändringar eller åtgärder vidtas på hissen. Det övergripande förbätt-

ringskravet för befintliga hissar anges i 8 kap. 24 § PBL. Kravet anger att 

hissar i byggnader alltid ska ha det utförande och den utrustning som skä-

ligen kan fordras för att uppfylla de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § 

PBL.  

Bestämmelsen omfattar alla byggnader oavsett vilken användning de har. 

Kravet preciseras i 3 kap. 11 § 4 PBF och 5 kap. 1–2 §§ Boverkets före-

skrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och andra motordrivna an-

ordningar, fortsättningsvis Boverkets hissföreskrifter. Kraven i PBF pre-

ciserar vad som i enlighet med 8 kap. 24 § PBL skäligen kan fordras för 

att befintliga hissar ska uppfylla de tekniska egenskapskraven avseende 

säkerhet. De preciserade kraven i 3 kap. 11§ 4 PBF skiljer sig åt beroende 

på vilken byggnad hissen är installerad i. Preciseringar har gjorts för his-

sar installerade i byggnader som huvudsakligen innehåller arbetslokaler. 

Förbättringskraven innebär i huvudsak att hissar avsedda för persontrans-

port ska vara försedda med korgdörr eller annat lämpligt skydd i korg-

öppningen om de är installerade i byggnader som huvudsakligen innehål-

ler arbetslokaler. Detta krav skulle vara uppfyllt senast den 31 december 

2012.3 Hissar i övriga byggnader som saknar skydd i korgöppning behö-

ver inte förses med något skydd. Dessa hissar ska endast förses med en 

varningsskylt som varnar för risken att klämmas av föremål som fastnar i 

schaktväggen.4  

Kommunens byggnadsnämnd har tillsyn över att de preciserade förbätt-

ringskraven uppfylls. Förbättringsåtgärder som utgör väsentlig ändring av 

en hiss ska anmälas till byggnadsnämnden enligt 6 kap. 5 § första stycket 

4 PBF. 

 

3 3 kap. 11 § 4 a § PBF och 5 kap. 2 § Boverkets hissföreskrifter. 
4 3 kap. 11 § 4 b § PBF och 5 kap. 1 § Boverkets hissföreskrifter. 
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3.2 Bakgrund till dagens förbättringskrav 
De befintliga förbättringskraven har sitt ursprung i den numera upphävda 

lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., 

BVL och förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på bygg-

nadsverk, m.m., BVF. Förbättringskraven infördes efter en EU-rekom-

mendation vars syfte var att höja säkerhetsnivån för befintliga hissar. Re-

kommendationen kom i anslutning till att EU:s hissdirektiv (95/216/EG) 

antogs för första gången. Hissdirektivet avsåg endast säkerhetsnivån i nya 

hissar och därför utgav EU-kommissionen en rekommendation i anslut-

ning till direktivet. I rekommendationen uppmanades medlemsstaterna att 

vidta åtgärder för att tillförsäkra ett tillfredsställande underhåll av befint-

liga hissar och en höjning av säkerhetsnivån för dessa hissar.   

Med anledning av EU:s rekommendation gav regeringen Boverket i upp-

drag att utreda eventuella säkerhetsrisker i befintliga hissar. I Boverkets 

utredning framkom det att ett betydande antal olyckor årligen orsakades 

av brister i befintliga hissar. Avsaknaden av dörr på hisskorgen förorsa-

kade flera allvarliga olyckor, i vissa fall med dödlig utgång.5 

De tekniska egenskapskraven för byggnadsverk fanns i 2 § BVL och om-

fattade även hissar eftersom dessa ingick i byggnadsverk. Enligt 21 § 

BVL fick regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

meddela de närmare föreskrifter som behövdes för att byggnadsverk 

skulle uppfylla dessa krav. Reglerna i 2 § BVL avsåg emellertid endast 

nya eller ändrade byggnader och hissar. Något stöd i dessa regler att före-

skriva om nya krav på befintliga anordningar i byggnadsverk fanns inte. 

Därför infördes en ny regel som gav möjlighet att ställa sådana krav på 

befintliga hissar. 

Regleringen utformades som dels en allmänt hållen bestämmelse i 2 a § 

BVL som innebar att också befintliga hissar skulle uppfylla vissa angivna 

krav, dels ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet rege-

ringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter inom området. I BVF 

infördes ytterligare preciseringar av det allmänt hållna egenskapskravet 

genom att särskilda krav infördes för vissa befintliga hissar i byggnader. 

De preciseringar som infördes innebar att hissar avsedda för persontrans-

port i byggnader som huvudsakligen innehöll arbetslokaler och som sak-

nade korgdörr eller annat skydd mot schaktväggen skulle förses med 

korgdörr eller annat lämpligt skydd i korgöppningen. I övriga byggnader 

skulle hissarna förses med en skylt som varnar för risken att klämmas av 

föremål som fastnar i schaktväggen. BVL och BVF upphävdes den 2 maj 

2011 och ersattes av PBL och PBF som innehåller motsvarande regler. 

 

5 Säkerhetshöjande åtgärder i befintliga hissar - ett regeringsuppdrag, Boverket, december 

2000 
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3.3 Regelverk i nordiska länder 
EU:s hissdirektiv är implementerat i alla nordiska länder vilket gör att 

kraven på nya hissar i stort sett ser likadant ut i alla de nordiska länderna. 

Regler om krav för användning, reparation eller ändring samt eventuella 

förbättringskrav för äldre hissar regleras genom nationella författningar.  

Danmark är det land i Norden som har infört strängast krav på förbättring 

av säkerheten i befintliga äldre hissar. I Danmark har det införts krav på 

skydd i korgöppning för alla hissar. Dessutom gäller att hissar som byggs 

om, repareras eller väsentligt förändras ska anpassas så att de följer 

samma säkerhetskrav som för nyinstallerade hissar. I Finland har inga 

retroaktiva krav på befintliga äldre hissar införts utan grundregeln är att 

en hiss ska uppfylla de säkerhetskrav som gällde när hissen installerades. 

Vid en modernisering av en hiss ska de nya komponenterna uppfylla de 

senaste kraven enligt gällande regelverk och hissens säkerhet får inte för-

sämras. I Norge kan en fastighetsägare behöva genomföra kompense-

rande åtgärder enligt den nationella standarden NS 3808:2017 även om 

hissen i övrigt inte behöver byggas om eller genomgå en större omvand-

ling. På Island kan den ansvariga myndigheten utfärda rekommendationer 

om åtgärder om det anses nödvändigt.  

Norge och Island har nationella register över installerade hissar, där olika 

uppgifter finns registrerade.  

I huvudsak får myndigheterna i de nordiska länderna information om 

olyckor och tillbud genom rapportering från serviceföretagen. 
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4 Säkerhetsrisker i vissa äldre 
hissar 

4.1 Beskrivning av säkerhetsrisker 
Det äldre hissbeståndet i Sverige omfattas av flera olika säkerhetsrisker 

som inte finns med nya hissar. Dessa säkerhetsrisker varierar betydligt 

beroende på om hissarna har förbättrats i samband med åtgärder vid mo-

dernisering eller om fastighetsägarna genomfört åtgärder på frivillig väg. 

Flera aktörer som deltagit vid dialog i utredningen anser att åtgärder för 

att förbättra säkerheten i äldre hissar inte genomförs i den takt som är 

önskvärd för att minimera risken för skador. 

Säkerhetsrisker med äldre hissar kan exempelvis gälla hissar som saknar 

skydd i någon korgöppning, hissar med kombination av korggrind eller 

vikdörr och slagdörr till våningsplan, hissar med saxgrind i korgöppning, 

hissar som saknar skydd mot elstötar vid låsen (sax- och rörgrindar), his-

sar som inte har tillräcklig stannplansnoggrannhet, hissar som saknar 

kommunikationssystem med permanent förbindelse med en service, his-

sar som saknar nödbelysning, hissar som saknar övervakning av 

dörr/lucka till motvikt. 

Äldre hissar kan även ha konstruktioner som utgör större risker för de 

som arbetar med hissarna än vad dagens moderna hissar har. Det kan till 

exempel handla om hissar som saknar eller inte har tillräckligt stort rädd-

ningsutrymme över och under hisskorgen. Det kan även vara hissar som 

saknar lämpliga skydd för rörliga delar eller el, inspektionskörning på ta-

ket, schaktbelysning eller halkfri stege i schaktgrop. 

4.1.1 Hissar som har en kombination av korgrind/vikdörr 
och slagdörr 

Äldre hissar som har en kombination av grind eller vikdörr i korgöpp-

ningen och slagdörr till våningsplan kan i vissa fall ha en konstruktion 

som utgör en säkerhetsrisk för små barn. Mellan korggrind/vikdörr och 

slagdörren kan det finnas ett mellanrum som är stort nog för att ett litet 

barn ska få plats. Om hissen sätts i rörelse med ett barn i detta utrymme 

så kan det få allvarliga konsekvenser (se bild 1 i bilaga 2). 

Korggrinden kan även vara vek så att utrymmet kan bli större om det ut-

sätts för tryck. Ändring av låsning på dörrar på stannplan (demontering 

av handtagslås) och montering av automatiska slagdörröppnare/stängare 

kan även öka risken för att barn ska kunna fastna i utrymmet. Tillgänglig-

hetsanpassningar i hissar har dessutom gjort att hissar blir mer tillgäng-

liga för små barn, vilket också kan öka risken för olyckor. 

Under årens gång har frivilliga förbättringsåtgärder vidtagits i en del his-

sar. Statens Anläggningsprovning, som var nationellt kontrollorgan fram 
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till 1995 föreslog på 70- och 90-talet att åtgärder med till exempel på-

byggnader på schaktdörrar behövde vidtas vid ombyggnader av hissar.6 

Den föreslagna förbättringsåtgärden genomfördes aldrig fullt ut och det 

har senare visat sig att den föreslagna åtgärden inte varit tillräcklig för att 

förhindra olyckor med små barn.7 

4.1.2 Hissar som saknar skydd i korgöppning 
Enlig de regelverk som gällde fram till år 1991 var det tillåtet att under 

vissa förutsättningar installera hissar utan korgdörr, korggrind eller annat 

skydd i korgöppning. Det innebär att hisskorgen kan vara öppen mot väg-

gen med schaktdörrar samt att det även kan finns ett mellanrum mellan 

hissens golvplatta och schaktvägg. 

Vid transport av gods som till exempel sopkärl, möbler eller andra 

skrymmande föremål finns det risk att föremålet hakar i schaktdörr eller 

schaktvägg. Detta kan medföra att personer som står bakom godset kläms 

eller att hissen eller det transporterade godset skadas. Det finns även en 

risk att personer fastnar i schaktdörren med till exempel lösa klädesplagg 

eller väskor. Mellanrummet mellan hissgolv och schaktdörr/schaktvägg 

kan orsaka allvarliga klämskador om kroppsdelar fastnar där (se bild 2 i 

bilaga 2).  

4.2 Befintligt hissbestånd 

4.2.1 Befintligt hissbestånd i Sverige 
Sverige har ett förhållandevis gammalt hissbestånd. Det innebär att en 

stor del av hissbeståndet inte uppfyller samma krav på säkerhet som ställs 

på nya moderna hissar.  

Det finns inget nationellt register i Sverige över antal hissar, vilket gör 

det svårt att få fram information och statistik om befintliga hissar. Ser-

vice- och besiktningsföretag har vissa uppgifter i sina register men deras 

register innehåller endast information om egna kunder. När det gäller kra-

ven för användning av hissar och andra motordrivna anordningar i bygg-

nadsverk är det byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet i respektive 

kommun och har tillsyn över att de följs. Byggnadsnämnderna har dock 

ofta dålig dokumentation över det befintliga hissbeståndet, vilket förvårar 

deras tillsynsarbete. 

Antalet varu- och personhissar i Sverige uppskattas till cirka 126 000. 

Utav dessa uppskattas 72 000 hissar vara installerade före år 1991, vilket 

står för 57 procent av det totala hissbeståndet i Sverige.8 Framtagandet av 

 

6 Tekniskt meddelande, 1977-11-01 och teknisk instruktion, 1994-09-01. 
7 Diskussion vid samrådsmöte med besiktningsföretag, 2018-10-23. 
8 Bilaga 2, s 24, Tabell 3. 
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statistik om antalet hissar i Sverige bygger främst på Boverkets samman-

ställning av statistik över antal genomförda återkommande besiktningar.9 

Antalet hissar som har innerdörrar som kan vara en säkerhetsrisk upp-

skattas till cirka 5 800. Det skulle innebära 4,6 procent av det totala hiss-

beståndet. Uppskattningen omfattar hissar med kombination av korg-

grind/vikdörr i korgöppning och slagdörr till våningsplanet, hissar med 

saxgrindar, samt hissar med korggrind som har risk för elstötar vid låsen. 

Uppskattning från intervjuer med fastighetsägare och serviceföretag visar 

på något mindre antal, 2,2–2,6 procent av det totala hissbeståndet, det vill 

säga 2 800 till 3 300. Skillnaden kan bero på att frågan vid intervjuer 

framför allt gällt hissar som har en kombination av korgrind/vikdörr och 

slagdörr. Det finns även en osäkerhet som beror på att endast en begrän-

sad del av alla berörda aktörer deltagit i studien. 

Hissar som helt saknar skydd i någon korgöppning uppskattas till cirka 

20 000. Det skulle innebära cirka 16 procent av det totala hissbeståndet. 

Uppskattning från intervjuer av fastighetsägare och serviceföretag visar 

på något större antal, 19–23 procent av det totala hissbeståndet, det vill 

säga 24 000 till 29 000. Det finns dock en osäkerhet som beror på att end-

ast en begränsad del av alla aktörer deltagit i studien. Framför allt den 

högre siffran ska tolkas med försiktighet då endast tre av nio serviceföre-

tag har svarat, samt att alla intervjuade serviceföretag inte har register 

över sina kunders hissar. 

4.2.2 Befintligt hissbestånd i de nordiska länderna 
Enligt den dialog som genomförts med organisationer i de nordiska län-

derna är det enbart Norge och Island som har ett register över befintliga 

hissar.  

Det norska hissregistret innehas av den norska myndigheten för byggande 

och boende, Direktoratet for byggkvalitet. Registret innehåller informat-

ion om genomförda säkerhetskontroller och inspektionsrapporter, samt 

olyckor och tillbud. Under år 2019 fanns det drygt 50 000 hissar/lyftan-

ordningar registrerade i registret. Från upplysningarna vid dialogen har 

det dock inte gått att få fram uppgifter om hissarnas ålder eller antalet 

hissar som har någon av de i detta uppdrag aktuella säkerhetsriskerna. 

Uppgifter om hissbeståndet i Finland bygger på underlag från besiktigade 

hissar. Totalt uppskattas det finnas cirka 45 000 hissar, varav 44 procent 

är installerade före år 1991. Finland har enligt uppgift uppskattningsvis 

4 500 hissar som har en kombination av korggrind/vikdörr och slagdörr, 

det vill säga cirka 10 procent av det totala hissbeståndet. Antalet hissar 

 

9 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/uppfoljning/Sta-

tistik/statistik-lov-bygg/besiktning-av-hissar/, hämtad 2021-11-25. 
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som helt saknar skydd i korgöppningen uppskattas till 12 000, vilket in-

nebär cirka 27 procent av alla hissar.  

Island har minst antal hissar av de nordiska länderna, med totalt 2 400 

hissar. Av dessa är 10 procent installerade före år 1991. 1,5 procent av 

hissbeståndet består av hissar med kombination korggrind/vikdörr och 

slagdörr och 5 procent av hissarna saknar skydd i korgöppning. 

Uppgifter om antalet hissar i Danmark saknas i utredningen. Det framgår 

dock vid dialogen att det inte ska finnas några hissar med de berörda sä-

kerhetsriskerna i Danmark då det finns retroaktiva krav som reglerar 

detta. 

4.3 Olyckor och tillbud 

4.3.1 Olyckor och tillbud i Sverige 
I Sverige finns det ingen nationell statistik över inträffade olyckor eller 

tillbud med hissar. Fastighetsägaren ska rapportera olycksfall eller 

olyckstillbud vid användning av hissar till byggnadsnämnden.10 När det 

inträffar en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats är ar-

betsgivaren skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket.11  

Boverket samlar in uppgifter om olyckor och tillbud som kommer till 

myndighetens kännedom genom bevakning av rapporteringar i media, 

diskussioner på samrådsmöten med besiktningsföretag och andra myn-

digheter samt genom kontakter med berörda aktörer inom hissbranschen. 

Utdrag från Boverkets sammanställning finns redovisad i bilaga 3. Hiss-

förbundet samlar in statistik om olyckor och tillbud från sina medlemsfö-

retag samt tar del av statistik från den europeiska organisationen Euro-

pean Lift Association, ELA. 

Enligt tillgänglig statistik från dialogerna med berörda aktörer sker ett 

stort antal olyckor och tillbud med äldre hissar varje år. En övervägande 

del i statistiken är arbetsskador och det finns troligen ett stort mörkertal 

för användarincidenter. Från den tillgängliga informationen är det dock 

svårt att ta fram specifika uppgifter om olyckor eller tillbud som kommer 

från hissar med de säkerhetsrisker som utredningen omfattar. Däremot 

kan man med stor sannolikhet utgå från att antalet olyckor eller tillbud 

kommer minska om de säkerhetsrisker med äldre hissar som utredningen 

behandlar åtgärdas. Om hissarna dessutom moderniseras eller om de byts 

ut mot nya hissar så kommer med stor sannolikhet även olyckor och till-

bud som beror på andra orsaker att minska. 

 

10 6 kap 16 § PBF. 
11 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölag (1977:1160), AML. 
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Olyckor som lett till allvarliga skador eller dödsfall med hissar som sak-

nar skydd i korgöppning har enligt tillgänglig statistik inträffat vid ett 

flertal tillfällen. I början på 2000-talet inträffade fyra dödsolyckor och 

flera olyckor med allvarliga personskador med denna hisskonstruktion. 

Framför allt handlade det om arbetstagare som förolyckades vid transport 

av sopkärl eller liknande. Efter att preciseringar av förbättringskrav på 

skydd i korgöppning infördes för hissar i byggnader som i huvudsak in-

nehåller arbetslokaler har inte några olyckor med allvarliga personskador 

kommit till Boverkets kännedom. Varningsskylt om klämrisk som ska 

finnas i alla hissar som saknar korgdörr eller korggrind har troligen även 

bidragit till att förebygga allvarliga olyckor. Risken för att olyckor ska in-

träffa finns dock kvar i hissar som är installerade i byggnader som i hu-

vudsak innehåller bostäder. Olyckor som inträffat i bostadshus är bland 

annat gods som fastnat mot schaktväggen och orsakat stora materiella 

skador. Andra olyckor som rapporterats är sådana där barn fastnat med 

ryggsäck i schaktdörr och där barn fått handen klämd mellan hisströskel 

och schaktdörrvägg. Olycksrapporter enligt Boverkets sammanställning 

om olyckor och tillbud visar på att det frekvent förekommer incidenter 

vid transport av gods eller incidenter som orsakar personskador genom 

klämning i hissar som saknar skydd i korgöppning.12  

Olyckor med barn som har klämts mellan korggrind/vikdörr och slagdörr 

till våningsplanet har enligt tillgänglig statistik inträffat vid minst sex till-

fällen under 2000-talet. En olycka där ett tvåårigt barn skadades svårt in-

träffade i Göteborg år 2003. Fem liknande olyckor inträffade i Stockholm 

under åren 2000, 2011, 2017 och 2018.13 

Enligt tillgänglig statistik från dialogen med berörda aktörer gäller cirka 

sju procent av alla inrapporterade olyckor eller tillbud de senaste fem 

åren händelser med barn. Om man räknar bort antalet olyckor med hiss-

tekniker så är det händelser med barn i en fjärdedel av fallen. Klämskador 

står enligt dialog med serviceföretag för mer än tre fjärdedelar av alla 

olyckor med barn. 

4.3.2 Olyckor och tillbud i nordiska länder 
Enligt den dialog som genomförts med berörda aktörer i de nordiska län-

derna har Island och Norge nationella register över hissar där även 

olyckor och tillbud finns noterade. Utöver de nationella rapporteringssy-

stemen finns det även ett gemensamt nordiskt rapporteringssystem som 

bygger på rapportering enligt standarden INSTA 500.14 Systemet används 

än så länge i begränsad omfattning. Information som finns tillgänglig är 

 

12 Bilaga 3 – Utdrag från Boverkets sammanställning om olyckor och tillbud. 
13 Bilaga 3 – Utdrag från Boverkets sammanställning om olyckor och tillbud. 
14 https://www.insta-500.com/accident, hämtad 2021-11-25. 
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även den begränsad och innehåller bland annat inte information om da-

tum för när incidenterna inträffade.  

Flest uppgifter om olyckor som kommit till Boverkets kännedom finns 

från Finland där det bland annat inträffade en dödsolycka år 2018 med en 

person som transporterade en soptunna i en hiss som saknade skydd i 

korgöppningen. Olyckan år 2018 inträffade trots att hissen var försedd 

med varningsskylt som varnade för risken att klämmas vid transport av 

gods. Under 2000-talet har det inträffat ytterligare minst sju olyckor, 

varav en dödsolycka år 2002. Uppgifterna visar att det handlar om både 

incidenter vid transport av gods och klämskador på kroppsdelar mellan 

hisskorg och schaktvägg. Incidenter med barn som befunnit sig i utrym-

met mellan korggrind och schaktdörr har inträffat åren 1998 och 2011.  

I Danmark inträffade flera olyckor med hissar som saknar korgdörr i slu-

tet på 1990-talet och i början på 2000-talet. Då man infört retroaktiva 

krav för denna typ av hisskonstruktion har inte några olyckor eller tillbud 

inträffat i Danmark på senare tid.  

I Norge inträffade två incidenter åren 2003 och 2007 i hissar som saknade 

korgdörr. I båda fallen hade skrymmande gods fastnat i schaktväggen. 

Hissarna hade två korgöppningar som var försedda med fotoceller. 

I rapporteringssystemet INSTA 500 har det rapporterats in tre olyckor 

från Finland med hissar som saknar korgdörr. En rapportering gäller 

dödsolycka år 2018 och två gäller olyckor med materiella skador åren 

2020 och 2021. Olyckorna åren 2018 och 2021 orsakades av att gods 

fastnade i schaktdörr/schaktvägg. Det finns ytterligare en rapport om en 

incident som skett i Norge år 2015, där gods fastnat i hiss som saknade 

korgdörr. 

4.4 Dialog med berörda aktörer 
Vid genomförande av uppdraget har dialog med berörda aktörer hållits. 

Dialog har skett genom intervjuer och möten med fastighetsägare, ser-

viceföretag, besiktningsföretag, kommuner och branschorganisationer. 

Synpunkter och annan information som samlats vid dialogerna har an-

vänts som underlag till utredningen. Intervjusvaren redovisas löpande i 

bilaga 2 och har även delgivits Boverket i sin helhet som ett separat ap-

pendix.  

4.4.1 Intervjuade aktörer 
Vilka aktörer som ingått i dialogen och hur urval har gjorts redovisas i bi-

laga 2, avsnitt 3.6. 

Fastighetsägare: Nio olika fastighetsägare med olika storlek på fastig-

hetsbestånd och ägandeform ingick i urvalet.  
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Organisationer i Sverige: Nio olika organisationer som bedömts beröras 

av ytterligare förbättringskrav för hissar har intervjuats utifrån aspekter 

om säkerhet för användare, tillgänglighet, barnrättsperspektiv, bevarande 

av kulturvärden, tillsyn och befintligt hissbestånd. I kategorin ingår även 

andra myndigheter samt byggnadsnämnder. Tillfrågade byggnadsnämn-

der från små och medelstora kommuner har valt att avstå från att delta. 

Detsamma gäller organisationerna Sveriges Allmännytta, Byggherrarna 

och Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier. 

Nordiska organisationer: De nordiska organisationer inom området som 

intervjuats har varit en blandning av myndigheter och branschorganisat-

ioner, inklusive den nordiska standardiseringskommittén INSTA/M Hiss. 

Serviceföretag: Sju serviceföretag har ingått i urvalet. De intervjuade fö-

retagen utgör cirka 65 procent av marknaden och är verksamma såväl 

nationellt som regionalt och lokalt. 

Övriga aktörer: Övriga aktörer som har lämnat synpunkter för vissa av-

snitt är besiktningsföretag och oberoende konsulter. Inom uppdraget har 

ett av Sveriges sju ackrediterade besiktningsföretag som är verksamma 

inom området och fem oberoende konsulter delgett sina synpunkter uti-

från sina erfarenheter. 

4.4.2 Intervjuade aktörers syn på ytterligare preciseringar 
av förbättringskrav 

De intervjuades syn på införande av ytterligare preciseringar av förbätt-

ringskrav, möjligheter och utmaningar samt vad som skulle underlätta vid 

införande finns redovisat i avsnitt 10.1–10.3 i bilaga 2. 

De intervjuade fastighetsägarna är generellt sett positiva till införandet av 

ytterligare preciseringar av förbättringskrav för hissar i flerbostadshus. 

De flesta av de intervjuade organisationerna är även de positiva till infö-

rande av ytterligare preciserade förbättringskrav på säkerhetshöjande åt-

gärder med vissa reservationer. De organisationer som svarat att de är ne-

gativa är Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Reservationer kan bland annat handla om att eventuella ytterligare preci-

seringar av krav behöver ta hänsyn till byggnaders specifika förutsätt-

ningar och att vem som ska betala behöver utredas. Byggnadsnämnderna 

och Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer framförde att det behövs 

register över hissar, sanktionsmöjligheter samt utökade resurser för till-

syn. Organisationen för personer med nedsatt rörelseförmåga, DHR, be-

lyste vikten av att man inte skapar otillgänglighet som kan leda till följd-

problem som att boende blir fast i sina bostäder, tvingas flytta, eller får 

ökat behov av hemtjänst. 

Organisationen Fastighetsägarna vill inte skärpa kraven utan gå vidare 

med hur uppföljning av krav ska ske vid tillsyn. Sveriges Kommuner och 



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar 22 

  Boverket 

Regioner är negativa till att införa ytterligare krav om det medför ökad 

tillsyn för byggnadsnämnderna. 

Barnombudsmannen uttryckte att grundfrågan är bra ur ett barnrättsper-

spektiv då hissarna blir säkrare för barn, men att det är problematiskt att 

inhämta information från barnen själva. 

4.4.3 Möjligheter 
Generellt ansåg de intervjuade aktörerna att det är positivt med ytterligare 

preciseringar av förbättringskrav då det förbättrar hissars säkerhet.  

Andra möjligheter som nämnts är ökad tillgänglighet om till exempel 

automatiska schakt- och korgdörrar monteras. Även andra åtgärder som 

kan komma att genomföras vid införande av ytterligare preciseringar av 

förbättringskrav, som exempelvis ljudslinga för hörselsakade, blindskrift, 

knappar på anpassad nivå och nödtelefon med piktogram/symboler, kan 

förbättra tillgängligheten.  

Dessutom nämndes att åtgärdade hissar kan ge minskade drifts- och un-

derhållskostnader samt att värdet för fastigheterna ökar. 

4.4.4 Utmaningar 
Som utmaningar vid införande av ytterligare preciseringar av förbätt-

ringskrav nämndes vid intervjuer den ekonomiska aspekten och att kost-

nader för genomförande av åtgärder för ökad säkerhet måste ställas i tyd-

lig relation till fastighetsägarnas storlek och ekonomiska kapacitet.  

En utmaning är den tekniska aspekten och hänsyn behöver tas till situat-

ionsspecifika fall och förutsättningar. Det framkom även att det kan upp-

stå en målkonflikt mellan säkerhet och tillgänglighet samt bevarandekrav. 

Behov av ökade resurser för att tillsynen ska kunna genomföras angavs 

som en utmaning för byggnadsnämnderna. Det är även arbetskrävande att 

få kunskap om vilka fastighetsägare som har hissar som berörs, vilket kan 

vara en utmaning för byggnadsnämnderna då det ofta saknas register över 

installerade hissar.  

Tillgängligheten togs upp som en utmaning. Tillgängligheten får inte för-

sämras, och det kan i vissa fall finnas behov av möjlighet att åberopa till-

gänglighetsaspekten som ett skäl för mindre avsteg. Behov av använ-

dande av innovationer och smarta lösningar nämndes för att bostadsutbu-

det inte ska minska till följd av säkerhetsanpassningar, genom att otill-

gänglighet byggs in. Dessutom nämndes att arbete med hissar kan resul-

tera i att hissar stängs av under längre tid och att tillgängligheten då inte 

tillgodoses. 

Att tillgodose tillgängligheten ansågs vara kostnadsdrivande. Vid mon-

tage av skydd i korgöppning angavs att öppningsmåttet kommer minska i 
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de flesta fall. Vidare kan även märklasten minska om hissmaskiner, bryt-

hjul och andra säkerhetsdetaljer inte klarar den ökade vikten av dörrblad 

och dörrmaskiner. 

Bevarandekrav kan vara en utmaning även om företag som är inriktade 

på att åtgärda säkerhetskrav i hissar kombinerat med bevarandekrav kan 

genomföra åtgärder så att bevarandekraven uppfylls i de flesta fall. Det 

nämndes att kostnaden för åtgärder i vissa fall kan bli högre, då allt som 

frångår standard är kostnadsdrivande. 

Arbetsmiljön för tekniker som arbetar med en hiss nämndes som ytterli-

gare en utmaning. Installation av en tät korgdörr kan göra att en redan li-

ten och begränsad yta som finns på korgtaket blir ännu mindre och där-

med en farligare arbetsplats för hisstekniker.  

Slutligen nämndes att det är brist på hisstekniker i Sverige och att krav på 

ombyggnader kan försvåra för hissföretagen att hinna med att utföra lö-

pande säkerhets- och underhållsarbete. Tidsmässiga aspekter kan vara en 

utmaning då branschen inte har resurser att kunna åtgärda alla hissar om 

tidsramen blir för kort. 

4.4.5 Åtgärder för att underlätta anpassning av hissar vid 
införande av ytterligare preciseringar av 
förbättringskrav 

För att underlätta för fastighetsägare att genomföra säkerhetshöjande åt-

gärder nämndes vid intervjuerna ett behov av ekonomiskt bidrag samt 

rimliga övergångsregler som ger fastighetsägare möjlighet att avvakta en 

redan planerad modernisering. Rimlig tidsplan för genomförande av åt-

gärder som stäms av med branschen så att det finns tillräckligt med resur-

ser hos hissföretagen är också en aspekt som skulle underlätta. 

Bra och tydlig information om fördelar från säkerhetssynpunkt och tyd-

liga regler kan bidra till större acceptans från berörda aktörer och lika 

hantering över hela landet. Preciseringar av förbättringskrav föreslogs 

utgå från syfte och inte från åtgärd. Mindre avsteg kan undvikas om krav 

exempelvis ställs på ”skydd i korgöppning som omöjliggör klämning”, i 

stället för specifikt krav på till exempel korgdörr. En annan åsikt som 

framkom var att regelverket behöver ett tydligt krav på fysiskt skydd i 

korgöppning, då alternativa lösningar som till exempel fotocellridåer inte 

ger samma skydd. Det bör inte vara för enkelt för en fastighetsägare att 

välja en billigare lösning och ändå få godkänt för avsteg.  

En fullständig analys samt framtagande av lösningar för att hantera pro-

blem med tillgänglighet och användbarhet som kan uppkomma ansågs 

också kunna underlätta.  

Byggnadsnämndernas tillsyn kan underlättas om de får hjälp med inform-

ation om hissar som berörs för att kunna upprätta register. Det kan göras 
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genom redovisningsskyldighet till kommun eller Boverket eller med hjälp 

från listor från besiktningsföretag. Kännbar sanktionsavgift kan också un-

derlätta genomförande vid preciseringar av krav på säkerhetshöjande åt-

gärder.  

Vid prioritering av åtgärder ansågs äldre hissar med korgrind eller vik-

grind i kombination med slagdörr till våningsplanet vara mer angelägna 

att åtgärda än hissar som saknar skydd i korgöppning. Barn är speciellt 

utsatta där och antalet allvarliga olyckor med dessa hissar uppgavs vara 

mer frekventa även om de enbart utgör en mindre del av det totala hissbe-

ståndet i Sverige. 

4.5 Investeringskostnad för att åtgärda 
säkerhetsrisker 

I detta kapitel presenteras kostnader för åtgärder som kan komma att ge-

nomföras för att avhjälpa de i uppdraget påtalade säkerhetsriskerna i be-

fintliga hissar.  

I beräkningen har inte hänsyn tagits till fall där fastighetsägaren avser att 

åberopa mindre avsteg från krav av kostnads- eller varsamhetsskäl enligt 

2 kap. 2 § Boverkets hissföreskrifter. Faststighetsägaren ansvarar alltid 

för att gällande regler uppfylls och att hissen vid mindre avsteg ändå ger 

ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa. Byggnadsnämnden har 

inom ramen för sitt tillsynsansvar möjlighet att agera mot byggherren, om 

förutsättningarna för avsteg inte bedöms vara uppfyllda.  

Analys av hur drifts- och underhållskostnaderna påverkas vid genomfö-

rande av säkerhetsåtgärder har heller inte ingått i denna utredning.  

4.5.1 Åtgärder för att förbättra säkerheten i befintliga 
hissar 

Vilka åtgärder som behöver genomföras för att avhjälpa säkerhetsrisker i 

hissar som saknar skydd i korgöppningen eller som har kombination med 

grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr på våningsplanet måste 

bedömas i varje enskilt fall.  

Åtgärderna kan i det enklaste fallet handla om att enbart åtgärda den bris-

tande delen i en hiss. Detta borde i de flesta fall vara aktuellt för att åt-

gärda risk för klämning mellan korggrind/vikdörr och slagdörr. Exempel 

på åtgärd kan vara att installera en vertikal plåt i utrymmet tillsammans 

med en fotocellist. Det kan även vara aktuellt för att åtgärda hissar som 

saknar skydd i korgöppning, och det gäller fall där åtgärden enbart inne-

bär installation av till exempel korgdörr. 

Den mest omfattande åtgärden är utbyte av hiss. Det kan vara ett alterna-

tiv i de fall där hissen har nått sin tekniska eller ekonomiska livslängd el-

ler om åtgärden blir så kostsam att byte av hiss är mer kostnadseffektivt. 
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Det uppskattas att cirka 4 000 hissar kommer bytas ut eller moderniseras 

inom två år och att cirka 10 000 hissar kommer bytas ut eller modernise-

ras inom fem år, i samband med löpande underhåll. Av dessa antas unge-

fär 30 procent avse hissar med nämnda säkerhetsrisker. Detta innebär att 

cirka 1 200 hissar med säkerhetsrisker kommer att bytas ut eller moderni-

seras inom två år och att totalt 3 000 hissar med säkerhetsrisker byts ut el-

ler moderniseras inom fem år.  

4.5.2 Kostnader för åtgärder 
Uppgifter om kostnader har inhämtats från fastighetsägare och servicefö-

retag. Utifrån angivna uppgifter har det gjorts en sammanvägning av 

kostnader för olika typer av åtgärder för att avhjälpa de berörda säker-

hetsriskerna. Det har även gjorts en uppskattning av antalet hissar som 

antas omfattas av respektive åtgärd.  

Den totala kostnaden för att åtgärda säkerhetsrisker gällande säkerhet i 

korgöppning bedöms uppgå till drygt 10,9 miljarder kronor, varav 10 mil-

jarder kronor för att åtgärda säkerhetsrisker i hissar som saknar skydd i 

korgöppning och 900 miljoner kronor för att åtgärda säkerhetsrisker i his-

sar med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till 

våningsplan.15  

4.5.3 Kostnader för åtgärder exklusive planerat underhåll 
Om ytterligare preciseringar av förbättringskrav inte införs kommer vissa 

av hissarna med säkerhetsrisker ändå åtgärdas i samband med planerat 

underhåll. Entreprenörer och serviceföretag bedömer att det behövs cirka 

tio år för genomförande av åtgärder för hissar med de berörda säkerhets-

riskerna, utifrån bland annat tillgång till entreprenörer på marknaden. Un-

der denna period skulle cirka 1 300 hissar som har kombination med 

korggrind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr på våningsplanet 

och cirka 4 600 hissar som saknar skydd i korgöppningen åtgärdas i sam-

band med planerat underhåll. 

Den totala kostnaden för införande av ytterligare preciseringar av förbätt-

ringskrav gällande säkerhet i korgöppning bedöms uppgå till cirka 8,4 

miljarder kronor, exklusive de hissar som antas åtgärdas via löpande un-

derhåll. Av detta bedöms kostnaden för att åtgärda säkerhetsrisker i hissar 

som saknar skydd i korgöppning uppgå till cirka 7,7 miljarder kronor och 

kostnaden för att åtgärda säkerhetsrisker i hissar med grind eller vikdörr i 

korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan bedöms uppgå till 

cirka 700 miljoner kronor.16  

 

15 Bilaga 2, s. 49, tabell 20.  
16 Bilaga 2, s. 51, tabell 22. 
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4.5.4 Årlig kostnad för åtgärder 
För att kunna jämföra kostnaden för att åtgärda de berörda säkerhetsris-

kerna med den samhällsekonomiska nyttan har annuiteter för investe-

ringskostnaderna för respektive åtgärd räknats fram. En samhällsekono-

misk ränta på 3,5 procent har använts.  

Annuiteten av fastighetsägares totala kostnad för genomförandet av sä-

kerhetsåtgärder har räknats fram exklusive de hissar som åtgärdas via lö-

pande underhåll.  

Den totala annuiteten för införande av ytterligare preciseringar av krav 

gällande säkerhet i korgöppning bedöms uppgå till cirka 490 miljoner 

kronor. Kostnaden för att åtgärda säkerhetsrisker i hissar som saknar 

skydd i korgöppning beräknas uppgå till cirka 445 miljoner kronor med 

kostnaden för att åtgärda säkerhetsrisker i hissar med grind eller vikdörr i 

korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan beräknas uppgå 

till ca 45 miljoner kronor.17  

4.6 Konsekvenser av att ytterligare preciseringar 
av säkerhetshöjande krav inte genomförs 

Den främsta konsekvensen av att ytterligare preciseringar av förbättrings-

krav inte genomförs är att risken för olyckor som finns med vissa äldre 

hissar inte kommer minska i den takt som det skulle göra om ytterligare 

preciseringar av krav på säkerhetshöjande åtgärder införs.  

Olyckor som kan inträffa med hissar som har de berörda säkerhetsris-

kerna är framför allt klämolyckor, men de kan också innebära materiella 

skador på hissar eller sådant som transporteras i hissarna. Om en person 

vid transport av skrymmande gods åker med i en hiss som saknar skydd i 

korgöppning kan konsekvensen i värsta fall leda till dödsfall. Speciellt ut-

satta är barn som kan skadas allvarligt om de stängs in i utrymme mellan 

korggrind eller vikdörr och slagdörr till våningsplan eller kläms i springor 

mellan hisskorg och schaktdörr/schaktvägg i hissar som saknar skydd i 

korgöppning. En av de vanligaste incidenter med äldre hissar är snub-

belolyckor på grund av nivåskillnader mellan hisskorg och stannplan. 

Även om dessa incidenter inte direkt är orsakade av de berörda säkerhets-

riskerna som innefattas av utredningen kan de indirekt bli åtgärdade i de 

fall hissarna till följd av krav på säkerhetshöjande åtgärd moderniseras el-

ler byts ut.  

Den rådande samhällsutvecklingen med allt högre säkerhetskrav i vår 

omgivning kan skapa en falsk trygghet om att det inte ska finnas säker-

hetsrisker. Nya hissar har betydligt högre inbyggd säkerhet och det finns 

en risk att medvetandet om att äldre hissar inte är lika säkra blir allt 

17 Bilaga 2, s. 53, tabell 24. 
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sämre. Samhällsstrukturen och tilliten till att det är säkert att åka hiss gör 

att barn i större utsträckning åker hiss utan vuxet sällskap. Risken är där-

för stor att olyckor med äldre hissar ökar om säkerheten i dessa inte höjs.  

Det finns även en risk att olyckor med äldre och funktionsnedsatta perso-

ner ökar om säkerhetshöjande åtgärder inte genomförs om de bor kvar 

längre i byggnader med äldre hissar. Dessutom kan otryggheten öka då 

äldre och funktionsnedsatta ofta är beroende av att använda hissen för att 

transportera sig i byggnaden. Positiva effekter som säkerhetshöjande åt-

gärder kan ha för tillgängligheten i hissar kan utebli eller skjutas på fram-

tiden om ytterligare preciseringar av krav inte genomförs.  

Även om många hissar ändå kommer att genomgå renoveringar/moderni-

seringar eller bytas ut mot nya moderna hissar i det löpande underhållet 

så kommer det ta lång tid innan alla äldre hissar är åtgärdade. Eventuellt 

kan takten för frivilliga åtgärder påskyndas med till exempel informat-

ionsinsatser eller andra styrmedel. 

4.6.1 Monetär värdering av skador från olyckor 
Det har gjorts en ansats att uppskatta den samhällsekonomiska nyttan av 

att införa ytterligare preciseringar av säkerhetshöjande krav för äldre his-

sar. Den har beräknats utifrån tillgänglig statistik om antal olyckor som 

skett med hissar de senaste fem åren (se bilaga 2, avsnitt 12.5.5). 

Den samhällsekonomiska nyttan av att genomföra regleringen och där-

med minska olyckor uppskattas till mellan ca 687 000 och 6,8 miljoner 

kronor per år.  

På grund av stora osäkerheter i underlaget redovisas ett spann inom vilket 

kostnaderna kan finnas för två specifika olyckstyper. Dessa olyckstyper 

är de enda som har kunnat kostnadsberäknas och de utgör endast 32 pro-

cent av de olyckor som vuxna råkat ut för. Uppskattningen av den sam-

hällsekonomiska nyttan har baserats på antaganden om att 10–100 pro-

cent av klämskador och snubbelolyckor leder till att den som drabbas be-

höver uppsöka sjukvård. För övriga typer av tillbud och olyckor har det 

inte varit möjligt att beräkna kostnader.  

Uppskattningen av den samhällsekonomiska nyttan bör dock tolkas med 

försiktighet eftersom den troligen är underskattad på grund av att det sak-

nas kostnadsuppgifter om betalningsviljan för att undvika obehag. En an-

nan anledning till att nyttan kan vara underskattad är att det inte finns 

uppgifter eller statistik om vilka skador som kan uppkomma vid en hisso-

lycka eller hur många av dem som skadar sig som uppsöker sjukvård. Det 

kan också finnas ett mörkertal gällande antalet olyckor som inträffar. 

4.6.2 Kostnader för dödsfall eller allvarlig skada 
Hur stor sannolikheten är att allvarliga skador eller dödsolyckor inträffar 

har inte varit möjligt att ta fram från tillgängligt statistiskt underlag. De 
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olyckor som tidigare inträffat med hissar som saknar skydd i korgöppning 

i arbetslokaler visar dock att risken för allvarliga skador eller dödsfall 

även finns i bostadshus. Detsamma gäller hissar med klämrisk mellan 

korggrind/vikdörr och slagdörr. 

Enligt Trafikverkets ASEK 7.018 uppgår värderingen av ett dödsfall till 

cirka 44 miljoner kronor, i 2017 års penningvärde. En allvarlig skada som 

ger mer än 1 procent invaliditet värderas till nästan 13 miljoner. Omräk-

nat till 2020 års prisnivå blir värderingen av ett dödsfall cirka 48 miljoner 

kronor och värderingen av en allvarlig skada cirka 14 miljoner kronor.  

4.7 Beaktande av andra krav  

4.7.1 Tillgänglighetskrav 
För att uppfylla de krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 

PBL, ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att 

byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga.19 Utgångspunkten är om hissen uppfyllde de 

tillgänglighetskrav som gällde vid tiden då den installerades får den fort-

farande användas idag. Det innebär att vissa äldre hissar inte uppfyller 

dagens tillgänglighetskrav. 

Om ytterligare preciserade förbättringskrav införs, kan dessa tvingande 

krav medföra en inskränkning på tillgängligheten. Exempel på detta kan 

vara om en korgdörr behöver installeras i en redan liten hisskorg vilket 

kan innebära ett minskat öppningsmått. Kravet för hissar i byggnader 

som huvudsakligen innehåller arbetslokaler är att hisskorgen ska vara för-

sedd med en korgdörr eller annat lämpligt skydd. Om korgdörren försäm-

rar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar kan annat 

lämpligt skydd så som korggrind eller fotocellanordning accepteras.20 Vid 

eventuellt införande av ytterligare preciserade förbättringskrav bör ut-

gångspunkten vara att tillgängligheten inte får försämras. 

4.7.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
I PBL finns bestämmelser som syftar till att skydda kulturvärden i sam-

band med att byggåtgärder vidtas. Alla ändringar av byggnader ska utfö-

ras varsamt och byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kul-

turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Detta följer av varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL samt förvansknings-

förbudet i 8 kap. 13 § PBL.  

 

18 https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-

2021/09_trafiksakerhet_a7.pdf, hämtad 2021-11-25. 
19 3 kap. 18 § PBF. 
20 5 kap. 2 § Boverkets hissföreskrifter. 
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En hiss kan vara en väsentlig del av en byggnads kulturarv, särskilt då 

den är en integrerad del av trapphus som getts en påkostad utformning el-

ler hög kvalitet i gestaltningen. Om det införs ytterligare preciserade för-

bättringskrav för att åtgärda de i uppdraget påtalade säkerhetsriskerna bör 

utgångspunkten vara att välja en lösning som gör det möjligt att såväl bi-

behålla byggnadens och hissens kulturvärden som tillgodose utform-

ningskraven och de tekniska egenskapskraven.  

Detta medför att i vissa situationer kan andra lösningar i stället för korg-

dörr användas för att uppnå en godtagbar kravnivå. Redan idag kan detta 

göras med stöd av 2 kap. 2 § och 5 kap. 2 § i Boverkets hissföreskrifter. 

Om en korgdörr inte kan installeras får hissen förses med annat skydd så 

som exempelvis fotocellanordning eller korggrind om detta är motiverat 

av varsamhetsskäl. 

En bedömning bör göras i varje enskilt fall där den enskilda situationen 

och byggnadens förutsättningar blir avgörande i valet av lämpligaste tek-

niska lösning. I samband med det bör även en riskvärdering genomföras 

där även hissens tänkta användning beaktas. Det är endast ett fåtal hissar 

som uppfattas vara så värdefulla att de omfattas av PBL:s förvansknings-

förbud och i de flesta fall går det att anpassa hissen på ett varsamt sätt. 

4.8 Barnrättsperspektivet 
Drygt 700 000 barn bor i flerbostadshus. Eftersom barn är en stor använ-

dargrupp samt står för en stor del av olyckstalen är det viktigt att fram-

föra deras perspektiv. 

Barns närmiljö har en stor betydelse under uppväxten och de tillbringar 

ofta mer tid nära sin bostad än vad vuxna gör. Tidigare konsekvensutred-

ning för hissar har baserats på ett perspektiv för vuxna brukargrupper och 

inte ur ett specifikt barnperspektiv. Barn är genom avsaknad av erfaren-

het en särskilt utsatt grupp. De kan i vissa åldrar vara mer benägna att im-

pulsivt reagera till exempel på förändringar i ett utrymme så som en 

hängande sladd, ett hål i en vägg eller en trasig knapp. I unga åldrar har 

de ofta inte förmågan att själva inse följder eller konsekvenser av vissa 

beslut och ställningstaganden.  

På senare år har flera olyckor med äldre hissar skett och det är mestadels 

barn som skadats och i flera fall allvarligt.  

Inhämtning av information hur barnens bästa har skett genom relevanta 

författningar och barnkonventionen21 samt samtal med Barnombudsman-

nen.  

 

21 Barnkonventionen är numera svensk lag, lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter. 
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4.8.1 Vad tycker barn om säkerhet i hissar?  
För att inhämta barnens perspektiv har samtal genomförts med sju barn i 

åldrarna 4–15 år, som alla lever och bor i miljöer där hiss används i nära 

anknytning till deras hemmiljö och vardag. Några av barnen bor i äldre 

fastigheter, några i nyare fastigheter och några i så kallade miljonpro-

gramsområden. Barnen kommer från olika delar av landet, ur olika mil-

jöer samt med ett brett åldersspann. Vid samtalen har både redan fast-

ställda frågor ställts samt möjlighet till spontana funderingar givits.22  

I barnkonsekvensanalysen nedan har dessa fakta och synpunkter vägts in 

och alternativa lösningar och hur dessa tillvaratar barnrättsperspektivet 

har beaktats. Intentionen har varit att belysa konsekvenser av om barnets 

bästa måste ge vika för andra intressen som till exempel kostnader. Såväl 

långsiktiga som kortsiktiga effekter för barn har tagits hänsyn till så långt 

det har varit möjligt. 

4.8.2 Analys och sammanfattning 
Det som framkommit genom samtal med barnen är att de generellt känner 

sig trygga och säkra när de färdas med hiss. Bilden de ger är relativt sam-

stämmig oavsett ålder. Deras tankar kring risker bekräftar bilden av hur 

en säker hiss kan vara respektive att det kan kännas mindre tryggt att fär-

das med en äldre hiss. 

Barnen är väl bekanta med vad de ska göra om en hiss stannar under färd. 

De litar på att nödstopp och nödtelefon fungerar. Särskilt intressant är att 

de förlitar sig till att det finns en nödtelefon för kommunikation och detta 

är betydelsefullt då många barn, framför allt yngre, inte har en egen mo-

biltelefon.  

Barn är tillitsfulla och förväntar sig ofta att saker och ting fungerar som 

de ska. De litar på att vuxenvärlden ser till att allt ska vara säkert och 

tryggt. Hissar med säkerhetsrisk skulle kunna medföra inskränkningarna i 

barns rörelsefrihet. 

 

4.9 Alternativa lösningar 

4.9.1 Informationsinsatser 
En alternativ åtgärd för att förbättra säkerheten i hissar kan vara att ge-

nomföra informationsinsatser riktade till fastighetsägarna. Genom sådana 

informationsinsatser uppmärksammas fastighetsägare om risker samt 

vilka säkerhetsförbättrande åtgärder som kan behöva vidtas. 

 

22 Bilaga 2, s 34–35, tabell 6–7. 
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Branschorganisationen Hissförbundet arbetar kontinuerligt med informat-

ion till allmänheten om säkerhet med hissar. På Hissförbundets webbplats 

finns bland annat en broschyr och kortfilmer om hur man åker säkert med 

hissar.23 Specifikt informationsmaterial finns som riktar sig till barn och 

hur man kan åka säkert med djur. Det finns dessutom information om sä-

kerhetsrisker med äldre hissar.24 

Informationsinsatser genomförs även av Boverket vid specifika tillfällen. 

Oftast handlar det om tydliggörande av gällande krav eller information 

om ändringar i regelverk. Information från Boverket kan även handla om 

att belysa till exempel säkerhetsproblem med befintliga hissar. Boverket 

genomförde år 2018 en informationsinsats om säkerhetsproblem med 

vissa äldre hissar som har en kombination av grind eller vikdörr i korg-

öppning och slagdörr till våningsplan. Informationsmaterialet finns publi-

cerat i Boverkets vägledning om motordrivna anordningar på myndighet-

ens webbplats.25  

Vid den dialog Boverket haft med besiktningsföretagen i samband med 

samrådsmöten har det framkommit att det vidtagits en del frivilliga för-

bättringsåtgärder efter informationsinsatsen år 2018. Dessa har dock än så 

länge endast genomförts i en begränsad omfattning. 

I Finland har informationsinsatser använts för att uppmärksamma hissin-

nehavare på eventuella säkerhetsrisker med äldre hissar. Den finska myn-

digheten, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), gick år 2012 ut med en 

uppmaning till hissinnehavare att tänka på säkerheten i hissar med korg-

grind, med anledning av inträffade olyckor med små barn.26 Tukes publi-

cerar även information med fokus på säkerhet, riktad till bland annat an-

vändare av hissar på sin webbplats.27  

Informationsinsatser har således provats tidigare i viss omfattning. Det 

har dock visat sig att det kan vara svårt att uppnå syftet, i den takt som 

bedöms nödvändig för att begränsa risk för allvarliga olyckor, enbart ge-

nom information. 

4.9.2 Bidrag för att förbättra säkerheten 
I dialog med berörda aktörer har det bland annat framkommit att bidrag 

eller andra incitament (skatter, avgifter) skulle kunna underlätta genom-

förande av åtgärder för framför allt fastighetsägare. 

 

23 https://www.hissforbundet.se/information/for-anvandare/, hämtad 2021-11-25. 
24 https://www.hissforbundet.se/information/om-sakerhetsrisker-med-aldre-hissar/, häm-

tad 2021-11-25. 
25 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/motordrivna-

anordningar/boverkets-foreskrifter/hissar/aldre-hissar/, hämtad 2021-11-25. 
26 https://tukes.fi/sv/-/vaara-hissien-verajaovis-1, hämtad 2021-11-25. 
27 https://tukes.fi/sv/produkter-och-tjanster/hissar/hisspassageraren, hämtad 2021-11-25. 
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Bidrag eller andra styrmedel skulle även kunna införas för att uppmuntra 

till frivilliga förbättringsåtgärder av hissar. Bidragen skulle kunna ges un-

der en övergångsperiod och efterföljas av ytterligare preciserade krav på 

förbättringsåtgärder. Bidragen skulle innebära att fastighetsägarna inte 

behöver senarelägga andra investeringar för att kunna genomföra säker-

hetsåtgärder på hissar.  

Det finns redan idag möjligheter för fastighetsägare att inom ramen för 

stödet till bostäder för äldre söka bidrag för åtgärder på hissar. Åtgärder 

som stödet söks för är exempelvis byte av slagdörr till automatskjutdörr. 

Stödet möjliggör delfinansiering med 25 procent av kostnaden eller max 

200 000 kronor.28 

Bidrag och subventioner innebär ökade statliga utgifter, vilket endast kan 

anses vara befogat i de fall det finns aktörer som drabbas hårt av krav på 

förbättringsåtgärder. Dessutom riskerar eventuella bidrag att i högre ut-

sträckning än vid enbart preciseringar av förbättringskrav höja priserna 

på hissreparationer, eftersom det redan idag är en ansträngd bransch med 

brist på hisstekniker. 

4.10 Övrigt 

4.10.1 Information om ytterligare preciserade krav 
Informationsinsatser behövs för att informera om ytterligare preciserade 

förbättringskrav, hissäkerhet och vilka hissar som behöver åtgärdas. In-

formationen bör främst vara inriktad mot fastighetsägare, hisstillverkare, 

företag som utför ombyggnader av befintliga hissar, kontrollorgan, och 

tillsynsmyndigheter. 

Vid dialog med berörda aktörer har vikten av information till fastighetsä-

gare om ändrade regler framkommit. Informationen behöver vara tydlig 

och visa de fördelar som förbättringsåtgärderna medför för att anpass-

ningen ska bli mer accepterad. Det framfördes även att det kan vara vik-

tigt med någon form av positiv kommunikation för att nå ut med inform-

ation till de boende. Bra och tydlig information om fördelar från säker-

hetssynpunkt och tydliga regler kan bidra till större acceptans från be-

rörda aktörer och lika hantering över hela landet.  

Avsaknad av hissregister där det framgår vilka hissar som är berörda gör 

att det finns svårighet att nå ut med information till alla som har berörda 

hissar. De kanaler som främst kan användas för att nå enskilda fastighets-

ägare utöver information från myndigheter kan vara serviceföretag och 

 

28 https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-bostader-for-aldre/anpassning-av-

gemensamma-utrymmen-i-hyres--eller-bostadsrattshusny-sida/, hämtad 2021-11-25. 
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besiktningsföretag. Företagen når dock enbart de kunder som de har i sin 

egen kundportal.  

Boverket har inte i detta uppdrag gjort någon djupare analys av informat-

ionsbehovet eller tagit fram konkreta förslag för hur informationsinsatser 

kan behöva genomföras. 

4.10.2 Hissregister 
Innan avregleringen genomfördes 1995 ansvarade AB Statens Anlägg-

ningsprovning för all besiktning av hissar, och registrering av data samla-

des i ett nationellt hissregister. Efter avregleringen övergick kontrollen 

till privata företag och registret stängdes ner.  

Vid dialog med berörda aktörer har det framkommit synpunkter om be-

hov av register över hissar. Byggnadsnämnder har vid dialogen i uppdra-

get sagt att de ofta saknar register över installerade hissar. Bristen på 

dokumentation över befintligt hissbestånd uttrycks som ett problem som 

försvårar nämndernas tillsynsarbete. Byggnadsnämndernas tillsyn kan 

underlättas om de får hjälp med information om hissar som berörs för att 

kunna upprätta register. Det kan göras genom redovisningsskyldighet till 

byggnadsnämnd eller Boverket eller med hjälp från besiktningsföretagens 

register.  

Ett förslag som framkommit i samtal med berörda aktörer är att ett nat-

ionellt hissregister upprättas med Boverket som ansvarig registerhållande 

myndighet. Arbetet med tillsyn och utförande av service- och besiktning 

anges bli betydligt enklare att genomföra om ett hissregister upprättas. 

Fördelar med hissregister kan vara att fånga upp mörkertalet av hissar 

som inte är besiktigade samt att samla in statistik för antal hissar, årsmo-

deller, tillverkare och återkommande brister hos vissa hisstyper.  

Kostnader bedöms uppkomma för myndigheter om ett nationellt hissre-

gister ska upprättas. Det gäller både kostnader för att upprätta register 

samt kostnader för att administrera det. Boverket har inte utrett frågan om 

ett nationellt hissregister då frågeställningen inte ingick i uppdraget.  

4.10.3 Andra säkerhetshöjande åtgärder 
Berörda aktörer har framfört att tvåvägskommunikation för alla hissar 

borde omfattas av preciserade förbättringskrav. En särskild aspekt som 

framkommit i utredningen är att barn förlitar sig på att det finns en nödte-

lefon för kommunikation, se avsnitt 4.8.2.  

Nyinstallerade hissar ska enligt krav från EU:s hissdirektiv vara utrustade 

med ett tvåvägs kommunikationssystem som möjliggör en permanent för-

bindelse med en service för snabbt avhjälpande. Motsvarande krav finns 

även för äldre hissar som saknar detta genom de följdkrav som faller ut 

när en hiss genomgår en större ändring eller om en väsentlig del i en hiss 

byts ut.  
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Boverket har inte utrett frågeställningen om precisering av krav på två-

vägskommunikation (nödtelefon) i detta uppdrag. 
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5 Författningsförslag 

5.1 Förslag till författningstext i plan- och 
byggförordningen (2011:338) 

 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 11 § i plan- och byggförordningen 

(2011:338) ska ha följande lydelse, 

 

        Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse 

            3 kap. 

             11 § 

11 §   För att uppfylla rimliga 

säkerhetskrav vid användning ska 

   1. en byggnad som har uppförts eller 

omfattas av ett bygglov före den 1 juli 

1960 vara försedd eller utrustad med de 

anordningar som behövs för uppstigning 

på byggnadens tak och till skydd mot 

olycksfall genom nedstörtning från taket, 

   2. portar och liknande anordningar i en 

byggnad som har uppförts eller omfattas 

av en bygglovsansökan före den 1 juli 

1974 vara utförda så att risk för olycksfall 

inte uppkommer, 

   3. en byggnad som har uppförts eller 

omfattas av ett bygglov före den 1 juli 

1977 vara försedd eller utrustad med de 

anordningar som skäligen kan krävas för 

att skapa godtagbara arbetsförhållanden 

för dem som hämtar avfall från 

byggnaden, 

   4. en hiss som är avsedd för 

persontransport alltid vara försedd med 

      a) en korgdörr eller ett annat lämpligt 

skydd i korgöppningen, om hissen är 

installerad i en byggnad som 

huvudsakligen innehåller arbetslokaler, 

eller 

      b) en skylt som varnar för risken att 

klämmas av föremål som fastnar i 

schaktväggen, om hissen är installerad i en 

byggnad som inte huvudsakligen 

innehåller arbetslokaler och inte är försedd 

med en korgdörr eller annat sådant 

lämpligt skydd som avses i a, och 

   5. i skälig utsträckning de åtgärder vidtas 

som är nödvändiga för att höja säkerheten 

vid användningen av en hiss som är 

installerad i en byggnad. 

11 §   För att uppfylla rimliga säkerhetskrav 

vid användning ska 

   1. en byggnad som har uppförts eller 

omfattas av ett bygglov före den 1 juli 1960 

vara försedd eller utrustad med de 

anordningar som behövs för uppstigning på 

byggnadens tak och till skydd mot olycksfall 

genom nedstörtning från taket, 

   2. portar och liknande anordningar i en 

byggnad som har uppförts eller omfattas av 

en bygglovsansökan före den 1 juli 1974 

vara utförda så att risk för olycksfall inte 

uppkommer, 

   3. en byggnad som har uppförts eller 

omfattas av ett bygglov före den 1 juli 1977 

vara försedd eller utrustad med de 

anordningar som skäligen kan krävas för att 

skapa godtagbara arbetsförhållanden för dem 

som hämtar avfall från byggnaden, 

   4. en hiss som är avsedd för 

persontransport i byggnader alltid vara 

försedd med 

      a) en korgdörr eller ett annat lämpligt 

skydd i korgöppningen,  

      b) en skylt som varnar för risken att 

klämmas av föremål som fastnar i 

schaktväggen, om hissen inte är försedd med 

en korgdörr eller annat fysiskt skydd i 

korgöppningen, 

      c) lämpligt skydd i utrymme mellan 

korggrind eller korgdörr och schaktdörr, om 

risk för innestängning i utrymmet föreligger, 

och 

   5. i skälig utsträckning de åtgärder vidtas 

som är nödvändiga för att höja säkerheten 

vid användningen av en hiss som är 

installerad i en byggnad. 
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 _______________ 

1. Denna förordning träder i kraft den xx. 

2. Säkerhetskravet på en korgdörr eller ett annat lämpligt skydd enligt 3 

kap. 11§ 4 a i byggnader som huvudsakligen innehåller annat än arbetslo-

kaler behöver inte uppfyllas före den xx.  

3. Säkerhetskravet enligt 3 kap. 11 § 4 c behöver inte uppfyllas före den 

xx. 

5.2 Motivering till författningsändringar i PBF 

5.2.1 Plan och byggförordningen 

3 kap. 11 § 4 a  
Bestämmelsen ändras genom att lydelsen ”hissar för persontransport i 

byggnader som huvudsakligen innehåller arbetslokaler” tas bort. Änd-

ringen innebär att hissar för persontransport i alla typer av byggnader hä-

danefter ska omfattas av samma preciserade säkerhetskrav på korgdörr 

eller annat lämpligt skydd i korgöppning. Definitionen av byggnad finns i 

1 kap. 4 § PBL. 

Bestämmelsen i sin nuvarande lydelse innebär att det för hissar som är in-

stallerade för persontransport i byggnader som huvudsakligen innehåller 

arbetslokaler ska ha vidtagits säkerhetshöjande åtgärder senast den 31 de-

cember 2012. Genom den nya lydelsen utökas tillämpningsområdet så att 

hissar för persontransport i alla typer av byggnader ska omfattas av 

samma krav på säkerhetshöjande åtgärder. Bestämmelsen breddas på så 

vis att den får ett större tillämpningsområde.  

Säkerhetshöjande åtgärder som anses motiverade är krav på korgdörr el-

ler annat lämpligt skydd.  

3 kap. 11 § 4 b 
Bestämmelsens nuvarande lydelse ”om hissen är installerad i en byggnad 

som inte huvudsakligen innehåller arbetslokaler och inte är försedd med 

en korgdörr eller annat sådant lämpligt skydd som avses i a” tas bort och 

ersätts med ”om hissen inte är försedd med en korgdörr eller annat fysiskt 

skydd i korgöppningen”. Med fysiskt skydd avses korgdörr eller korg-

grind. Exempel på icke fysiskt skydd är fotocellsanordning vid korgöpp-

ning. 

Av 5 kap. 1 § Boverkets hissföreskrifter framgår följande. Med hissar av-

sedda för persontransport som enligt 3 kap. 11 § 4b plan- och byggför-

ordningen (2011:338) ska vara försedda med en varningsskylt, avses be-

fintliga hissar vilka saknar korgdörr eller korggrind vid åtminstone en 

korgöppning. Vidare har berörda hissar antingen ett hisschakt eller en 
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hisskorg eller båda delarna samt är avsedda för transport av personer eller 

personer och gods”. 

Den förändrade lydelsen i 3 kap. 4 b § PBF är en följdändring på grund 

av den ändrade lydelsen i 3 kap. 4 a § PBF. Den förändrade lydelsen i 4 b 

§ förändrar inget i sak utan tydliggör att det även fortsättningsvis är krav 

på varningsskylt i vissa situationer. Kravet är kopplat till två situationer 

som redan, med nuvarande preciserade regler i 3 kap. 11 § 4 b och 5 kap. 

1 § hissföreskrifterna, omfattas. Den ena situationen gäller att det helt 

saknas skydd i korgöppningen. Den andra situationen gäller att det i och 

för sig finns skydd i korgöppningen men att det inte är ett fysiskt skydd.   

3 kap. 11 § 4 c  
Bestämmelsen innehåller krav på säkerhetsåtgärder som behöver vidtas 

för att uppfylla säkerhetshöjande åtgärder på hissar med kombinationen 

korggrind/vikdörr och slagdörr till våningsplan.  

Bestämmelsen utgår från situationen att ett barn kan fastna i utrymmet 

mellan grind eller vikdörr i korgöppning och slagdörr till våningsplan och 

allvarlig skada orsakas om hissen startar. För att förhindra risken för 

olyckor genom innestängning i detta utrymme föreslås i bestämmelsen att 

lämpligt skydd ska installeras där risk för innestängning föreligger. Med 

risk för innestängning menas utrymme mellan korgdörr eller korggrind 

och schaktdörr som inte uppfyller de krav som gäller för installation av 

ny hiss.  

5.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Förslaget innebär att det krävs ändringar på förordningsnivå. Boverket 

menar att dessa ändringar bör träda i kraft så snart som möjligt.  

Av övergångsbestämmelse till 3 kap. 11 § 4 a PBF följer att säkerhetskra-

ven ska vara uppfyllda senast xx. Övergångsbestämmelsen gäller för de 

hissar i byggnader som inte tidigare omfattats av krav på skydd i korg-

öppning, det vill säga byggnader som huvudsakligen innehåller annat än 

arbetslokaler.  

Av övergångsbestämmelsen till 3 kap. 11 § 4 c PBF följer att säkerhets-

kraven ska vara uppfyllda senast xx. Bestämmelsen omfattar hissar för 

persontransport i alla typer av byggnader.  

Ingen övergångsbestämmelse ska införas för 3 kap. 11 § b PBF eftersom 

de hissar som omfattas av bestämmelsen även fortsättningsvis ska vara 

försedda med varningsskylt.  

En övergångsperiod bör bestämmas till 10 år. Skälen för detta är att 

denna tidsperiod tillgodoser berörda aktörers behov av att få tillräckligt 

med tid att ställa om och vidta förberedande åtgärder för att utföra de nya 

säkerhetshöjande åtgärderna. Efter dialog med berörda aktörer har 
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Boverket kommit fram till att en övergångsperiod på 10 år är lämplig. 

Det som framkommit i dialogerna är att det tar tid att lägga om planerat 

underhåll, lägga om budget och att det kan uppkomma svårigheter att få 

tag på hisstekniker. Överväganden finns redovisade i avsnitt 6.10.1.  

Övergångsperioden möjliggör även för Boverket att i god tid meddela de 

föreskrifter som behövs för tillämpningen av kraven. Eftersom ett förslag 

till myndighetsföreskrifter ska remissbehandlas och eventuellt anmälas 

till EU-kommissionen beräknar Boverket att det tar cirka ett år från det 

att föreskriftsarbetet har påbörjats till dess att de kan beslutas.  

5.4 Grunden för den föreslagna regleringen 
I 8 kap. 24 § PBL finns en bestämmelse som anger att hissar för person-

transport i byggnader alltid ska ha det utförande och den utrustning som 

skäligen kan fordras för att uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses 

i 8 kap. 4 § PBL. Det finns således en allmänt hållen och bred retroaktiv 

bestämmelse på lagnivå. Bestämmelsen omfattar alla byggnader och in-

nebär krav på skäliga säkerhetshöjande åtgärder. Skrivningen i 8 kap. 24 

§ PBL är så bred att den inrymmer de nu föreslagna preciseringarna av 

förbättringskravet.  

I 16 kap. 5 § 1 PBL finns ett bemyndigande till regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer att meddela närmare preciseringar av 

säkerhetshöjande krav på det befintliga hissbeståndet. Boverket ser såle-

des inte att det krävs någon utökning av bemyndigandet till regeringen 

för att meddela föreslagna ändringar på förordningsnivå.  

5.5 Myndighetsregler 
Bestämmelsen i 10 kap. 15 § 1 PBF innehåller bemyndiganden för Bo-

verket att meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av be-

stämmelserna i de föreslagna bestämmelserna i 3 kap. 11 § 4 a – c PBF.  

Det kan bli aktuellt för Boverket att göra ändringar i Boverkets hissföre-

skrifter. Ändringar kan bli aktuella i föreskriftens 5 kap. 1–2 §§ där de 

nuvarande förbättringskraven för det befintliga hissbeståndet finns. Detta 

arbete kan Boverket jobba med parallellt och ha klart när författningsänd-

ringen finns på plats. 
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6 Konsekvensutredning 

6.1 Inledning 

6.1.1 Beskrivning av problemet 
Vissa äldre hissar som har en kombination med grind eller vikdörr i korg-

öppningen och slagdörr till våningsplanet kan ha ett säkerhetsproblem. 

Detsamma gäller hissar belägna i bostadshus som saknar skydd i korg-

öppningen.  

Det finns redan preciseringar av krav på säkerhetsförbättrande åtgärder 

för hissar i byggnader som i huvudsak innehåller arbetslokaler. Även om 

hissar renoveras, moderniseras eller byts ut i det löpande underhållet så 

uppskattas det ta lång tid innan alla hissar med de berörda säkerhetspro-

blemen har åtgärdats. 

6.1.2 Vad som ska uppnås 
Syftet med ytterligare preciseringar av förbättringskrav för hissar är att 

öka säkerheten för hissar i framför allt bostadshus. 

6.2 Alternativa lösningar 

6.2.1 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att inga ytterligare preciseringar av förbättrings-

kravet införs och att regelverket således förblir oförändrat jämfört med 

idag.  

Om inga ytterligare preciserade förbättringskrav genomförs finns risk för 

att vissa ur säkerhetssynpunkt angelägna åtgärder inte kommer att utföras 

på befintliga äldre hissar förrän de behöver renoveras, vilket kan ta lång 

tid. Detta innebär att olyckor kan komma att ske och i vissa fall orsaka 

kroppsskador som ger bestående men eller leder till dödsfall. Särskilt ut-

satta är barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar och hissmontö-

rer. 

6.2.2 Alternativ 1 
En alternativ lösning skulle kunna vara att genomföra informationsinsat-

ser till fastighetsägarna för att uppmärksamma dem om riskerna och att 

hissarna bör åtgärdas. Informationsåtgärder har redan testats, men inte 

nått tillfredsställande resultat.  

6.2.3 Alternativ 2 
Ett annat alternativ är att införa bidrag för att uppmuntra till frivilliga åt-

gärder av hissar. Bidragen skulle kunna ges under en övergångsperiod 

och efterföljas av precisering av krav på säkerhetshöjande åtgärder. Bi-

dragen skulle innebära att fastighetsägarna inte behöver senarelägga 
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andra investeringar för att kunna genomföra säkerhetsåtgärder på his-

sarna. Å andra sidan innebär bidrag och subventioner ökade statliga utgif-

ter, vilket endast kan anses vara befogat i de fall det finns aktörer som 

drabbas hårt av förslaget. Dessutom riskerar eventuella bidrag att i högre 

utsträckning än vid enbart förbättringskrav att höja priserna på hissrepa-

rationer eftersom det redan idag är en ansträngd bransch med brist på 

hisstekniker. 

6.3 Regleringens överensstämmelse med EU:s 
regelverk  

Ändringsförslagen bedöms vara förenliga med EU:s regelverk. De pre-

senterade preciseringarna av förbättringskrav för befintliga hissar är inte 

strängare än de obligatoriska kraven på nya hissar enligt EU:s hissdirek-

tiv (2014/33/EU). 

6.4 Konsekvenser för fastighetsägare 
Införande av ytterligare preciserade förbättringskrav på säkerhetshöjande 

åtgärder medför bland annat ökade kostnader för fastighetsägare som 

äger hissar med säkerhetsriskerna i korgöppning. De preciserade kraven 

riktar sig mot fastighetsägare av bostadsfastigheter i såväl privat regi som 

inom allmännyttan och omfattar både bostadsrätter och fastigheter med 

hyresrätt. De som berörs av ytterligare preciserade krav är ägare av bo-

stadsfastigheter med hissar som har grind eller vikdörr i kombination med 

slagdörr på våningsplanet och hissar utan skydd i korgöppning. Genom 

att införa regleringen bedöms fastighetsägarnas investeringskostnader att 

öka. Det kan bli kostsamt för ägare av fastigheter med många hissar.  

Fastighetsägarna bär kostnaderna för investeringar eftersom de ska säker-

ställa att hissen uppfyller krav på säkerhet. Det finns ingen statistik över 

antalet fastighetsägare som äger byggnader med hissar. Men totalt upp-

skattas cirka 25 800 hissar beröras av ytterligare preciseringar av krav på 

säkerhetshöjande åtgärder. Det är således maximalt 25 800 fastighetsä-

gare som berörs av en eventuell regeländring.  

Investeringskostnaden för att åtgärda en enskild hiss med berörda säker-

hetsrisker uppgår till i storleksordningen 50 000 - 900 000 kronor. Den 

totala investeringskostnaden för införande av ytterligare preciserade krav 

gällande säkerhet i korgöppning beräknas uppgå till drygt 10,9 miljarder 

kronor, varav 10 miljarder kronor för att åtgärda säkerhetsrisker i hissar 

som saknar skydd i korgöppning och 900 miljoner kronor för att åtgärda 

säkerhetsrisker i hissar med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat 

med slagdörr till våningsplan. Dessa kostnader beräknas infalla under de 

tio år som det enligt branschen behövs för att åtgärda alla hissar med sä-

kerhetsrisker efter regleringens införande.  
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Om ytterligare preciserade förbättringskrav inte införs så uppskattas att 

cirka 600 hissar med säkerhetsrisker årligen ändå bli åtgärdade i samband 

med löpande underhåll. Detta innebär att samtliga hissar med säkerhets-

risker uppskattas vara åtgärdade efter 43 år. Den totala investeringskost-

naden på 10,9 miljarder kronor kommer då att falla ut under 43 år i stället 

för under tio år om regleringen införs. 

Den totala åtgärdskostnaden på 10,9 miljarder kronor inkluderar även de 

ca 6 000 hissar som ändå skulle ha blivit åtgärdade i samband med lö-

pande underhåll under den första tioårsperioden efter regleringens infö-

rande. Kostnaden för dessa hissar, cirka 2,5 miljarder kronor, bör därför 

inte räknas in i de kostnadsmässiga konsekvenserna av regleringens infö-

rande. Det innebär att den totala investeringskostnaden för införande av 

ytterligare preciseringar av krav gällande säkerhet i korgöppning bedöms 

uppgå till cirka 8,4 miljarder kronor. 

Investeringskostnaden för att åtgärda säkerhetsrisker i hissar som saknar 

skydd i korgöppning beräknas uppgå till cirka 7,7 miljarder kronor, me-

dan investeringskostnaden för att åtgärda säkerhetsrisker i hissar med 

grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till vånings-

plan beräknas uppgå till cirka 700 miljoner kronor.  

Den totala kostnaden på 8,4 miljarder kronor svarar mot en beräknad års-

kostnad (annuitet) på cirka 490 miljoner kronor.29 Av detta beräknas kost-

naden för att åtgärda säkerhetsrisker i hissar som saknar skydd i korgöpp-

ning uppgå till cirka 445 miljoner kronor, medan kostnaden för att åt-

gärda säkerhetsrisker i hissar med grind eller vikdörr i korgöppning kom-

binerat med slagdörr till våningsplan beräknas uppgå till cirka 45 miljo-

ner kronor. 

Åtgärderna bedöms troligen leda till lägre driftskostnader, både på grund 

av mindre energikrävande anordningar och minskat antal stopp och 

olyckor. Detta kan i sin tur innebära minskade kostnader för service/ut-

ryckning och i vissa fall hyresreduktion på grund av hisstopp och stille-

ståndstid. 

Om hissarna i en fastighet åtgärdas och görs säkrare kan det tänkas med-

föra en ökning av fastighetens värde. Mot bakgrund av att det idag är 

vanligt att fastighetsägare väntar med att åtgärda hissar till de havererar, 

blir sannolikt kostnaderna högre än vad de hade varit vid planerad om-

byggnad. 

Fastighetsägarna behöver redan idag inventera hissbeståndet, så eventu-

ella regeländringarna innebär ingen betydande ökning av dessa kostnader 

för fastighetsägarna. Besiktningskostnaderna kommer dock att öka något 

 

29 Under antagande om en samhällsekonomisk kalkylränta på 3,5 procent och de ekono-

miska livslängder för olika åtgärder som framgår av tabell 23 i bilaga 2. 
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eftersom fler åtgärder kommer att genomföras, vilka efter genomförandet 

kräver besiktning innan hissen kan tas i bruk. Kostnaden för detta ingår i 

de beräknade investeringskostnaderna enligt ovan. 

6.4.1 Mindre fastighetsägare 
Ytterligare preciserade förbättringskrav på säkerhetshöjande åtgärder be-

döms kunna bli ekonomiskt ansträngande för mindre fastighetsägare, i 

synnerhet om det är många hissar som behöver åtgärdas.  

Om å andra sidan regleringen inte införs, så kommer även mindre fastig-

hetsägare att ändå behöva åtgärda säkerhetsriskerna i äldre hissar, om inte 

förr så när dessa är uttjänta. Så även om det bedöms ta längre tid utan re-

glering, kommer även mindre fastighetsägare att behöva stå för framtida 

kostnader med att åtgärda de uttjänta hissarna.  

6.4.2 Påverkan på konkurrensen mellan fastighetsägare  
Eftersom det främst är mindre fastighetsägare som kan få svårt att leva 

upp till ytterligare preciserade krav av ekonomiska skäl, så finns en risk 

att regleringen påverkar konkurrensförhållandena på exempelvis hyresbo-

stadsmarknaden till de större företagens fördel. 

6.5 Konsekvenser för boende och besökare 
Om ytterligare preciserade förbättringskrav införs förväntas dessa komma 

att påverka boende och besökare i fastigheter som har hissar med grind 

eller vikdörr i kombination med slagdörr på våningsplanet och hissar utan 

skydd i korgöppningen.  

Boende och besökare bedöms huvudsakligen påverkas positivt av en 

eventuell reglering. Detta eftersom regleringen bör leda till färre persono-

lyckor och även minskad risk för allvarliga olyckor och dödsfall. Olycks-

risken bedöms särskilt minska för utsatta grupper som äldre, barn och 

funktionsnedsatta. Färre olyckor innebär minskade vårdkostnader och 

färre sjukskrivningar. Även risken för klämskador på husdjur som hun-

dar, liksom skador på varor och gods som fraktas i hissarna bedöms 

minska av en eventuell reglering.  

Servicepersonal såsom hemtjänst, postpersonal och bud kan komma att 

påverkas positivt av förslaget eftersom de också riskerar att drabbas av 

olyckor. Åtgärdande av säkerhetsrisker innebär också troligtvis en margi-

nell tidsvinst eftersom det kan resultera i färre driftsstopp och eventuellt 

bidra till snabbare hissar. 
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6.5.1 Barn och unga 
Barn utgör en särskilt utsatt grupp. Enligt tillgänglig statistik över 

olyckor är det särskilt vanligt med olika typer av klämskador bland barn.  

6.5.2 Äldre 
Väl fungerande hissar gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre, vilket 

leder till minskat omsorgsbehov. Hur många som berörs är dock okänt, 

men det finns uppskattningar av besparingar i kommunens kostnader av 

att skjuta upp flytt till särskilt boende. Hissförbundet har tillsammans 

med Seniorerna redovisat beräkningar av besparingar i kommunala kost-

nader för hemtjänst och kostnader för framskjuten flytt till särskilt boende 

när en hiss installeras i en genomsnittlig trappuppgång med cirka 20 bo-

ende varav fem är seniorer.30 Om flytten kan skjutas upp med ett år be-

räknas nuvärdet av besparingarna vara cirka 1 miljon kronor och om flyt-

ten kan skjutas upp i tre år beräknas besparingen till 1,6 miljoner kronor 

under hissens livslängd på 25 år. 

6.5.3 Personer med nedsatt funktionsförmåga 
Ytterligare preciserade förbättringskrav bedöms kunna påverka personer 

med nedsatt funktionsförmåga på ett negativt sätt, eftersom vissa hissar 

kan bli trängre efter genomförande av åtgärder. Detta kan innebära att det 

blir svårare att få plats med rullatorer, rullstolar och andra hjälpmedel i 

hissen, vilket i sin tur kan leda till att personer med funktionsnedsättning 

behöver flytta från sin bostad. Minskade möjligheter att själv transportera 

sig kan också innebära ett ökat behov av hemtjänst. 

Säkerhetshöjande åtgärder kan i vissa fall även medföra positiva effekter 

för tillgängligheten om åtgärden även medför att anpassning till nya till-

gänglighetskrav görs eller om hissen byts ut. 

6.6 Konsekvenser för staten, regioner och 
kommuner 

Stat, myndigheter och kommuner förväntas möta både minskade och 

ökade kostnader till följd av ytterligare preciseringar av krav. Bland annat 

förväntas landets regioner möta minskade sjukvårdskostnader eftersom 

antalet hissolyckor förväntas minska. Det minskade antalet hissolyckor 

förväntas också leda till minskade sjukersättningar och utryckningskost-

nader, vilket innebär minskade kostnader för Försäkringskassan, rädd-

ningstjänst, polis och ambulans.  

 

30 https://www.hissforbundet.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/Sammanfattning-

l%C3%B6nsamt-tillg%C3%A4ngliga-bost%C3%A4der.pdf, hämtad 2021-11-25. 
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Det kan också uppstå ökade kostnader för stat, myndigheter och kommu-

ner. Det innebär bland annat ökade kostnader för kommuner att få kun-

skap om vilka fastighetsägare som har hissar som berörs.  

Om inga preciseringar införs uppstår frågan om det är proportionerligt att 

byggnadsnämnden vid sin tillsyn ingriper med stöd av endast den över-

gripande bestämmelsen i 8 kap. 24 § PBL. Om ytterligare preciserade 

förbättringskrav införs innebär det ökade kostnader för kommunerna ef-

tersom byggnadsnämndernas tillsyn utökas med kontroll av att de preci-

serade kraven efterlevs. De kostnadsmässiga konsekvenserna kommer an 

på om den utökade tillsynen kan hanteras med befintlig personal eller om 

ny personal behöver anställas och/eller läras upp. Ytterligare konsekven-

ser för kommunerna kan vara att antal anmälanärenden enligt 6 kap. 5 § 

första stycket 4 PBF ökar. 

6.7 Konsekvenser för hissföretag 
Ytterligare preciserade förbättringskrav kommer att innebära ökade intäk-

ter för hisserviceföretagen. Intäkterna förväntas öka eftersom hisservice-

företagen kommer att anlitas för att åtgärda de hissar som inte lever upp 

till de preciserade kraven. Företagen kan vara tillverkare av hissar, om-

byggnadsföretag, hisskonsulter och besiktningsföretag. Den ökade efter-

frågan förväntas leda till höjda priser på reparationer och nyinstallationer 

av hissar.  

Det finns cirka 25 företag som installerar hela eller delar av hissar. Upp-

skattningsvis finns 100–150 företag som utför ombyggnation av hissar. 

Det finns utöver detta cirka 20 fristående hisskonsulter som hjälper till 

med planering inför ombyggnation av hissar. 

6.8 Samhällsekonomiska konsekvenser 

6.8.1 Samhällsekonomisk nytta av färre olycksrelaterade 
skador 

Den samhällsekonomiska nyttan av färre förväntade olyckor och mins-

kade sjukvårdskostnader har skattats till mellan 0,7–6,8 miljoner kronor 

per år, beroende på hur stor andel som anmäler skada och uppsöker sjuk-

vård. Det beräknade värdet motsvarar det sammanlagda värdet av mins-

kade sjukvårdskostnader och minskat produktionsbortfall, som en följd 

av minskat antal klämskador eller snubbelolyckor. Regleringens eventu-

ella effekter på andra typer av olyckor ingår inte i kalkylen. Eftersom 

endast cirka en tredjedel av alla kända olyckor är medräknade, utgör det 

beräknade värdet sannolikt en underskattning av regleringens samlade 

nyttoeffekter kopplat till färre olyckor. Dessutom finns indikationer på ett 

mörkertal eftersom alla olyckor inte anmäls till fastighetsägaren eller 

hissföretaget. 
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6.8.2 Samhällsekonomisk nytta kopplat till minskad risk 
för dödsfall eller allvarligare skada 

I Sverige har inget dödsfall inträffat som kan härledas direkt till de säker-

hetsrisker med hissar i bostadshus som omfattas av uppdraget. Hissar 

som saknar skydd i korgöppning eller hissar med grind eller vikdörr i 

korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan innebär dock en 

potentiell risk för allvarligare skada eller dödsfall. 

Med det statistiska underlag för olyckor som finns tillgängligt går det inte 

att säga hur sannolikt det är att en allvarligare olycka inträffar eller när i 

tiden det kan tänkas ske. Eftersom införande av ytterligare preciserade 

förbättringskrav bedöms medföra att de säkerhetsrisker som omfattas av 

uppdraget avhjälps inom en tio-årsperiod i stället för en 40-årsperiod, be-

döms införandet av krav minska risken för dödsfall eller allvarligare ska-

dor med 75 procent. 

Utifrån dessa förutsättningar har det gjorts en uppskattning av hur den 

samhällsekonomiska kostnaden för potentiella dödsfall eller allvarliga 

skador påverkas av införandet av ytterligare preciserade förbättrings-

krav.31 Uppskattningen bygger på den riskvärdering av dödsfall respek-

tive allvarlig skada som gäller enligt ASEK 7.0.32  

I kalkylen görs ett antagande att ett dödsfall och fyra allvarligare olyckor 

inträffar under en 40-årsperiod. Givet att ytterligare preciseringar av för-

bättringskrav inte införs, så beräknas den samhällsekonomiska riskkost-

naden uppgå till 104 miljoner kronor. Om ytterligare preciseringar av för-

bättringskrav införs, minskar tiden som hissar med säkerhetsrisker är i 

bruk med 75 procent, och därmed även sannolikheten för att ett dödsfall 

eller en allvarligare olycka inträffar. Detta innebär att den samhällsekono-

miska riskkostnaden minskar till 26 miljoner kronor. Den samhällsekono-

miska nyttan av minskad risk för dödsfall och allvarlig skada som en 

följd av införandet av ytterligare preciserade förbättringskrav, kan där-

med givet kalkylförutsättningarna beräknas till 78 miljoner kronor.  

6.8.3 Övriga samhällsekonomiska nyttoeffekter 
Utöver nyttoeffekter kopplat till färre personskadeolyckor, bedöms even-

tuell reglering även kunna medföra ökad samhällsekonomisk nytta i form 

av ökad trygghet, minskad risk för materiella skador, lägre bullernivåer i 

bostadshus, tidsvinster på grund av färre stopp och bättre arbetsmiljö för 

hisstekniker samt minskade kostnader för uttryckning vid hissolyckor. 

Även om dessa effekter inte kunnat värderas, bör de vägas in vid 

 

31 Se avsnitt 12.5.6 i Bilaga 2. 
32 https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-

2021/09_trafiksakerhet_a7.pdf, hämtad 2021-11-25. 
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bedömningen av om det är samhällsekonomiskt rimligt att införa ytterli-

gare preciserade förbättringskrav.  

6.8.4 Jämförelse med investeringskostnad 
Om hänsyn enbart tas till de värderade nyttoeffekterna enligt ovan och 

dessa jämförs med den totala årliga investeringskostnaden på cirka 490 

miljoner kronor är det uppenbart att en eventuell reglering inte går att 

motivera på samhällsekonomiska grunder.  

6.9 Övrigt 

6.9.1 Kulturmiljö samt arkitektur och gestaltad livsmiljö 
Intervjuer har genomförts med bland annat serviceföretag, besiktningsfö-

retag och oberoende konsulter. I de fall hissen omfattas av bevarande-

krav, är det serviceföretagens uppfattning att kostnaden i vissa fall blir 

högre, då allt som frångår standard är kostnadsdrivande. Företag som är 

inriktade på att åtgärda säkerhetsrisker i hissar kombinerat med bevaran-

dekrav kan genomföra åtgärder så att bevarandekraven uppfylls. De åter-

skapar då frontväggar med snickerier (spegelväggar) och detaljer som be-

slag på ett tidsenligt sätt. Det som är dyrt är att beställa specialkomponen-

ter i små mängder samt hantverksarbetet. En mycket grov uppskattning är 

att priset blir 30–40 procent högre. Kostnaden för styrsystem eller annan 

teknik i hissen är dock inte dyrare än de system som installeras i ”kon-

ventionella” hissar. Vidare är det endast ett fåtal hissar som omfattas av 

”stränga” bevarandekrav. I de flesta fall kan hissen till viss del återställas 

på tidsenligt sätt. 

6.10 Ikraftträdande och informationsinsatser 

6.10.1 Tidpunkt för ikraftträdande   
Fastighetsägare behöver tid för planering av såväl praktisk som ekono-

misk karaktär och ta höjd för investeringar och initialt höjda kostnader i 

kommande budgetarbete. Berörda fastighetsägare kan behöva omfördela 

budget för att bekosta åtgärderna i hissarna vilket kan få negativa konse-

kvenser om exempelvis underhåll, energiåtgärder eller annan service i 

byggnaden på grund av detta skjuts upp.  

Det kan också vara svårt att få tag på hissfirmor som kan genomföra åt-

gärderna om allt ska genomföras på en gång. Det finns idag redan en brist 

på reparatörer och tekniker på den svenska marknaden, men det finns 

också stora regionala skillnader i hur enkelt eller svårt det är att hitta tek-

niker.  

Tid behövs också för inventering av hissar. Om tidsperioden inte är till-

räckligt lång kan den påtalade bristen på tekniker innebära att hissföreta-

gen höjer priserna i samband med att orderingången ökar om ytterligare 
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preciserade förbättringskrav träder i kraft. Av dessa anledningar behöver 

aktörerna få tid på sig att genomföra åtgärderna. 

Efter dialog med berörda aktörer har det framkommit att det behövs en 

tid om 10 år för att aktörerna ska kunna ställa om inför ett eventuellt infö-

rande av ytterligare preciseringar av krav på säkerhetshöjande åtgärder. 

6.10.2 Behov av informationsinsatser 
Informationsinsatser kommer att behövas för att informera om de ytterli-

gare preciserade förbättringskraven, hissäkerhet samt vilka hissar som be-

höver åtgärdas. Informationen bör främst vara inriktad mot fastighetsä-

gare, hisstillverkare, företag som utför ombyggnader av befintliga hissar, 

kontrollorgan samt tillsynsmyndigheter.  

 

 



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar 48 

  Boverket 

Källförteckning  

Författningar 

EU-rättsakter 
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och 

säkerhetskomponenter till hissar 

Lagar och förordningar 
Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML 

Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 

Förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, 

m.m. 

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 

Myndighetsregler 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa 

andra motordrivna anordningar  

Övrigt källmaterial 
Tekniskt meddelande, Statens Anläggningsprovning, TM 77:34, 1977-

11-01  

Teknisk instruktion, Lyft och maskin, 1994-09-01 

Säkerhetshöjande åtgärder i befintliga hissar - ett regeringsuppdrag, Bo-

verket, december 2000 

Webbplatser 
www.boverket.se 

www.hissforbundet.se 

https://www.insta-500.com/accident 

www.trafikverket.se  

www.tukes.fi 

 



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar 49 

  Boverket 

Bilaga 1 – Boverkets uppdrag 

 



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

Regeringsbeslut Vv1

Regeringen

2021-03-18
Fi2021/01288

Finansdepartementet Boverket

Box 534
371 23 Karlskrona

Uppdrag att utreda åtgärderför vissa säkerhetsbrister i äldre

hissar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Boverketatt utteda förutsättningarna för och

lämpligheten av att införa ytterligare retroaktiva krav för att åtgärda vissa

säkerhetsbrister i äldre hissar. Dessa säkerhetsbrister, som påtalats av

Hissförbundet, gäller hissar med farliga innerdörrar och hissar som helt

saknar skydd i korgöppningen.

För detfall det bedöms lämpligt att införa ytterligare retroaktiva krav ska

Boverket lämna författningsförslag och redovisa en konsekvensanalys av

dessa i enlighet med 6—8 $$ förordningen (2007:1244) om konsekvenser vid

regelgivning. Boverket ska uppskatta den totala investeringskostnaden för

fastighetsägarna och beskriva vilka konsekvenser som uppstår om nya

retroaktiva krav inte införs. Boverket ska vid uppdragets genomförande ha

en dialog med berörda aktörer. Vidare ska ett barnrättsperspektiv beaktas.

Boverket får för uppdraget disponera 1 300 000 kronor under 2021.

Kostnaderna ska belasta anslaget 1:4 Boverket, anslagsposten 3 Till nationellt

arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet inom

utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt

konsumentpolitik. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till

Kammarkollegiet senast den 1 juni 2021. Redovisning av använda medel och

återbetalning av ej använda medel ska ske tillKammarkollegiet senast den 31

januari 2022. Rekvisition och redovisning av medel ska ske med hänvisning

till detta beslut.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24

Webb: www.regeringen.se E-post: fi.registratorQregeringskansliet.se
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Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast

den 30 november 2021.

Bakgrund

För att garantera säkerheten vid användning av en hiss eller annan

motordriven anordning finns det regler som bl.a. fastighetsägare, byggherrar,

besiktningsorgan och byggnadsnämnder måste följa. Det är fastighetsägaren

som ansvarar för säkerheten för hissen när den används. Detta omfattar

drift, fortlöpande tillsyn, skötsel och underhåll. Ägaren ska ävensetill att

besiktningar utförs och vidta åtgärder vid en olycka eller ett olyckstillbud.

Sker det en olycka eller ett tillbud ska ägaren rapportera detta till

byggnadsnämnden. Nämndenär tillsynsmyndighet och övervakar att

reglerna följs, samt att anordningar besiktigas och inte används i strid med

ett användningsförbud.

Säkerhetskraven på hissar i nybyggda hus är höga. Kraven innebär att

hissarna ska vara utformade och installerade så att de ger ett tillfredställande

skydd för säkerhet vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. För äldre

hissar kan motsvarande krav inte alltid ställas. Utgångspunkten i svensk rätt

är att nya krav inte gäller retroaktivt, dvs. om hissen uppfyller de krav som

gällde då den installerades får hissen fortfarande användas. I vissa fall är det

dock motiverat att ställa retroaktiva krav. Under 2012 trädde exempelvis

retroaktiva krav som främst avser hissar belägna i arbetslokaler i kraft (se

vidare nedan).

Hissförbundet publicerade under hösten 2020 rapporten Säkerhetsbrister i

äldre hissar, som beskriver riskerna med äldre hissar i Sverige. Vissa äldre

hissar som har en kombination med grind eller vikdörr i korgöppningen och

slagdötr till våningsplanet kan enligt Hissförbundet utgöra ett

säkerhetsproblem. Senast 2018 skedde två allvarligare olyckor i denna hisstyp

där barn skadades. Idag finns det enligt Hissförbundets bedömning ca 5 800

hissar som har denna bristfälliga konstruktion. Konstruktionen uppfyller de

krav som gällde vid tiden då hissarna installerades och dessa hissar får

därmedfortfarande användas.

När besiktningsföretagen upptäcker problem av detta slag kan de påpeka

dessa för fastighetsägaren, men det är den senare som får ta ställning till om

någon åtgärd ska vidtas.
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I Sverige finns för närvarande ca 20 000 hissar i bostadshus som saknar

skydd i korgöppningen. För hissar belägna i arbetslokaler infördes 2012

retroaktiva krav på skydd i korgöppningen. För hissar belägna i bostadshus

räcker det dock med en varningsskylt (se 3 kap. 11 $ 4 b plan- och

byggförordningen [2011:338]). I samband med en större ändring eller byte av

en väsentlig del ska vidare i skälig utsträckning sådana åtgärder vidtas som är

nödvändiga för att höja säkerheten vid användningen (se 3 kap. 11 $5 och

12 $ andra stycket plan- och byggförordningen).

Det finns mot denna bakgrund behov av att ge Boverket i uppdrag att utreda

förutsättningarna för och lämpligheten av att införa ytterligare retroaktiva

krav för att åtgärda vissa säkerhetsbrister i äldre hissar.

På regeringens vägnar
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1 SAMMANFATTNING 
Hissar är en viktig resurs för boende i flerbostadshus. För framförallt äldre 
och personer med funktionsvariationer, är det avgörande att det finns en hiss 
för att kunna ta sig till och från sin bostad. Det ökar även livskvaliteten för 
barnfamiljer för att slippa bära tunga kassar och dra barnvagnar i trappor. 

Under de senaste fem åren har 960 olyckor inträffat, vilket motsvarar drygt 
190 olyckor per år. De som främst drabbas är hissmontörer, men också barn 
och vuxna som använder hissar i vardagen. Flertalet olyckor sker i de äldre 
hissarna, men vid intervjuer med fastighetsägare har framkommit att olyckor 
även kan ske i nya hissar. Ett exempel som angivits är att äldre person med 
rullator blivit klämd i dörr med automatisk stängning.  

Hissförbundet publicerade under hösten 2020 rapporten ”Säkerhetsbrister i 
äldre hissar” för flerbostadshus. I den framgår att hissar som har en 

kombination av grind eller vikdörrar av äldre modell i korgöppningen och 
slagdörr till våningsplanet kan ha ett säkerhetsproblem. De bedömer att det 
finns ca 5 800 hissar som har den typen av bristfällig konstruktion. En annan 
typ av hiss med säkerhetsproblem är de som saknar skydd i korgöppning.  
Uppskattningsvis finns ca 20 000 (år 2020). I arbetslokaler infördes 
retroaktiva krav redan 2012 för denna typ av hiss pga olyckor, men de är 
fortfarande tillåtna att använda i bostadshus. 

Mot bakgrund av ovan har regeringen gett Boverket i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för - och lämpligheten i - att införa retroaktiva krav för att 
åtgärda beskrivna säkerhetsbrister i äldre hissar i bostadshus. WSP Sverige 
AB har på uppdrag av Boverket genomfört en genomlysning utifrån ovan 
premisser.  

Uppdraget 

Att införa retroaktiva krav är bland annat förknippat med kostnader för 
fastighetsägaren. Det är därför viktigt att konsekvenserna klargörs och vägs 
mot riskerna. Insamling av underlag har bl a skett via omvärldsbevakning 
och intervjuer med personer i nordiska och svenska organisationer, 
fastighetsägare, samt service- och besiktningsföretag. Syftet var att få en bild 
över regelverk och befintligt hissbestånd i Sverige och Norden, samt få en 
uppfattning om frekvensen av olyckor och tillbud som sker med nämnda 
hissar. Underlaget har använts för att beskriva nuläge, ta fram förslag till 
författningsändring samt beskriva konsekvenserna av att införa den. 

Nordisk utblick 

Sveriges har fler hissar jämfört med de nordiska länderna och störst andel 
äldre hissar. Cirka 57 procent är installerade före 1991. Motsvarande siffror 
för Finland är 44 procent och för Island endast 10 procent. Sverige har även 
högst andel hissar som saknar skydd i korgöppning, ca 16 procent jämfört 
med Finland där andelen är ca 10 procent. Island har lägst andel, ca fem 
procent. För hissar med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med 
slagdörr på våningsplan har Finland den högsta andelen, ca tio procent. 
Motsvarande andel för denna typ av hiss i Sverige är ca 5 procent och i 
Island som har ett nyare hissbestånd, är andelen ca 2 procent. I Danmark 
infördes retroaktiva krav för hissar utan skydd i korgöppning 2012. 
Intervjupersoner i Norge och Danmark har inte kunnat lämna uppgifter om 
hissbeståndet i sina respektive länder. Norge har ett nationellt hissregister 
med statistik, men tillgången till det Norska registret är begränsat då det kan 
innehålla information som inte bör vara allmänt tillgänglig. De aktörer som 
har behörighet måste registrera sig på www.nireg.no. 
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Olyckor och tillbud 

Olyckorna i Sverige är betydligt fler än det antal som redovisas av våra 
nordiska grannar. Under de senaste fem åren har det inträffat 966 olyckor i 
Sverige, vilket kan jämföras med Finland och Island där 30 respektive 7 
olyckor/tillbud har inträffat under samma period. För Norge och Danmark 
finns inte uppgifter tillgängligt. 

Statistik 

Det finns mörkertal både avseende antal hissar och antal olyckor. I Finland 
och Sverige bygger siffror på underlag från besiktigade hissar. I Danmark har 
Elevatorbranschen inte haft uppgift om antal hissar och olyckor. Island och 
Norge har ett nationellt hissregister, varför deras statistik är att betrakta som 
mer tillförlitlig än övriga länders. Dock har vi inte haft tillgång till deras 
statistik, då åtkomst till uppgifterna endast är tillgängliga för fastighetsägare, 
de som sköter drift av hissar samt myndighetspersoner. Vid intervjuer av 
aktörer i Sverige har behovet av ett nationellt register med Boverket som 
ansvarig lyfts av såväl tillsynspersonal i kommuner, som service – och 
besiktningsföretag. De anser att ett hissregister skulle vara till stor hjälp för 
dem i säkerhetsarbetet. Främst för att fånga upp mörkertalet av hissar som 
är obesiktigade och för att få statistik för antal hissar, årsmodeller, tillverkare, 
återkommande brister hos vissa hisstyper etc. Arbetet med tillsyn och 
utförande av service- och besiktning anges bli betydligt enklare att 
genomföra om ett hissregister upprättas. 

Barnrättsperspektiv 

Genom samtal med barn i olika åldrar (4-15 år), med erfarenhet av hissar i 
sin vardag, från olika områden och bestånd, framkom att de generellt känner 
sig trygga och säkra. Bilden de ger oss är relativt samstämmig oavsett ålder. 
De beskriver väl hur de upplever en säker hiss respektive hissar som de ser 
som lite läskiga att färdas med. 

Utbytestakt för hissar med säkerhetsbrister 

I Sverige har Hissförbundet med hjälp av underlag från sina medlemmar 
uppskattat att ca 1 200 hissar med säkerhetsbrister kommer att bytas ut eller 
moderniseras inom två år och att totalt 3 000 hissar med säkerhetsbrister 
byts ut eller moderniseras inom fem år. Det framgår inte i underlaget hur stor 
andel av de planerade åtgärderna som avser hissar som saknar skydd i 
korgöppningen respektive hissar som har kombination med grind eller vikdörr 
i korgöppningen och slagdörr på våningsplanet. Utifrån antagande om 
fördelning så kommer 270 av de 5 800 hissar som har kombination med 
grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr på våningsplanet att 
åtgärdas inom två år och 674 att åtgärdas inom fem år i det planerade 
underhållet. Av de 20 000 hissar som saknar skydd i korgöppningen kommer 
930 att åtgärdas inom två år och 2 326 att åtgärdas inom fem år i det 
planerade underhållet. 

Kostnader för genomförande av åtgärder vid införande av 
retroaktiva krav 

Det bedöms finnas ca 5 800 hissar som har kombination med grind eller 
vikdörr i korgöppningen och slagdörr på våningsplanet, samt ca 20 000 
hissar som saknar skydd i korgöppningen.   

Den totala kostnaden för införande av retroaktiva krav gällande säkerhet i 
korgöppning bedöms uppgå till drygt 10,9 miljarder kronor, varav 10 miljarder 
kronor för att åtgärda säkerhetsbrister i hissar som saknar skydd i 
korgöppning och 900 miljoner kronor för att åtgärda säkerhetsbrister i hissar 
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med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till 
våningsplan.  

Om retroaktiva krav inte införs kommer ca 600 hissar med säkerhetsbrister 
åtgärdas årligen i samband med löpande underhåll, enligt uppskattning från 
Hissförbundet. Detta innebär att samtliga hissar med säkerhetsbrister 
kommer vara åtgärdade efter 43 år. Den beräknade kostnaden på 10,9 
miljarder kronor för åtgärdande av hissar med säkerhetsbrister kommer då 
att infalla under en 40-årsperiod istället för under en 10-årsperiod om 
retroaktiva krav inte införs.  

Aktörers syn på införande av retroaktiva krav 

Många av de intervjuade aktörerna är positiva till införande av retroaktiva 
krav. Främst för att öka säkerheten, men även för att minska kostnader för 
drift och underhåll. Flera aspekter måste dock tas i beaktning. De poängterar 
att säkerhet måste ställas i relation till tillgänglighet och social hållbarhet för 
de boende samt att hänsyn måste tas till tidsmässiga samt ekonomiska 
aspekter. För att underlätta införandet av retroaktiva krav krävs tydliga 
regelverk och realistiska tidplaner, samt ekonomiskt stöd som centralt för att 
på ett optimalt sätt åtgärda problemen med hissar med säkerhetsrisk. 

Författningsförslag 

Förslaget innebär att retroaktiva krav införs samt att regelverket kompletteras 
med följande förtydligande och krav:  

a)I alla hissar som helt saknar skydd i korgöppningen/ öppningarna ska ett 
fysiskt skydd i form av automatisk korgdörr eller täckt automatisk vikgrind 
monteras. b)Att alla slags fastigheter ska omfattas av samma krav på 
säkerhet. Därför rekommenderar utredningen att ordet arbetslokaler stryks i 
BFS 2011:12 5 kap 2§. c) Att vertikal plåt samt fotocellist ska installeras i 
hissar med gallergrind/vikdörrar/saxdörrar i kombination med slagdörr vid 
våningsplan. Avståndet mellan gallergrind och slagdörr i våningsplan får ej 
överstiga nu gällande mått. d)Att det i äldre hissar med strömförande delar 
(starkström) vid handtagslåset installeras beröringsskydd från schaktdörrens 
dörrlås och dörrkontakter. e) Att tvåvägskommunikation (nödtelefon) inrättas 
i alla hissar 

För att få tillförlitlig statistik för hissbestånd, andel osäkra hissar i beståndet 
och antal tillbud olyckor föreslås att ett nationellt hissregister upprättas med 
Boverket som ansvarig myndighet.  

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvenserna av de föreslagna författningsändringarna kommer framför 
allt att bidra till en bättre säkerhet och ökad trygghet för många användare i 
den dagliga boendemiljön, vilket kommer att gynna boende och besökare, 
men framför allt äldre, barn, och personer med funktionsnedsättning. 
Regleringen kommer också att innebära nya uppdrag för hissföretagen 
(tillverkare, reparatörer etc.). Det kommer dock att uppstå stora kostnader för 
fastighetsägare. Eftersom det är brist på hisstekniker är det inte uteslutet att 
priserna går upp i samband med regleringen. Kostnader bedöms även 
uppkomma för myndigheter, dels för att upprätta och administrera ett 
hissregister, dels för ökad tillsyn i samband med kontroll av efterlevnad av de 
nya kraven.  

En alternativ lösning till retroaktiva krav skulle kunna vara att genomföra 
informationsinsatser till fastighetsägarna för att uppmärksamma dem om 
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riskerna och att hissarna bör åtgärdas. Dock har informationsåtgärder under 
flera år testats, men inte nått tillfredsställande resultat.  

Ett annat alternativ är att införa bidrag för att uppmuntra till frivilliga åtgärder 
av hissar. Bidragen skulle kunna ges under en övergångsperiod och 
efterföljas av retroaktiva krav. Bidragen skulle innebära att fastighetsägarna 
inte behöver senarelägga andra investeringar för att kunna genomföra 
säkerhetsåtgärder på hissarna.  

Om föreslagna ändringar i författningsförslaget inte genomförs finns risk för 
att vissa ur säkerhetssynpunkt angelägna åtgärder inte kommer att utföras 
på befintliga hissar förrän de behöver renoveras, vilket bedöms ta 43 år. Det 
innebär att olyckor kommer att ske och i vissa fall orsaka kroppsskador som 
ger bestående men eller leder till dödsfall. Särskilt utsatta är barn, äldre, 
personer med funktionshinder och hissmontörer. 

Den samhällsekonomiska nyttan uppskattas till mellan ca 687 000 och 6,8 
miljoner kronor per år. Den har beräknats utifrån antal olyckor som skett de 
senaste fem åren. Uppskattningen bör tolkas med försiktighet, då det saknas 
kostnadsuppgifter om betalningsviljan för att undvika obehag, statistik om 
vilka skador som kan uppkomma vid en hissolycka och hur många av dem 
som skadar sig som uppsöker sjukvård. Det kan också finnas ett mörkertal 
gällande antalet olyckor som inträffar, om personer som råkar ut för olyckor i 
samband med osäkra hissar, inte anmäler olyckan till fastighetsägaren eller 
hissföretaget.  
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2 ORDLISTA1 
Här förklaras ord och begrepp om hissar som kan vara bra att känna till vid 
läsning av rapporten. 

Hissar kan delas in i två huvudgrupper;  

1. Linhissar, är upphängda i bärlinor 
2. Hydraulhissar, har en eller flera hydrauliska cylindrar som lyfter 

hisskorgen på samma sätt som en domkraft. (Det finns varianter 
som tex linhydraul men det går fortfarande som hydraulhiss) 

Hissar delas även in i olika grupper utifrån transportuppgiften som hissen ska 
utföra. De två huvudgrupperna är  

1. Persontillåtna hissar Exempel på persontillåtna hissar är:  
• Personhiss, avsedd för persontransport (vanligast i 

flerbostadshus)  
• Varupersonhiss, avsedd för gods- och persontransport 

(vanligast i kommersiella fastigheter) 
2. Personförbjudna hissar.  

 

En hiss består av följande delar:  

• Apparatskåp, hissens hjärna som styr och övervakar hissen 
• Hissmaskineri, vars uppgift är att ge hisskorgen den nödvändiga 

rörelsen  
• Hisskorg, som används för att transportera personer, varor eller 

gods. Lastbärande som består av bärram, golv, väggar, tak och i 
regel korgdörr  

• Korgdörr: Dörr i hisskorg 
• Skjutdörrar: Automatiska schakt- och/eller korgdörrar som öppnas 

genom att dörrbladen skjuts åt sidan 
• Slagdörrar: Gångjärnförsedd schaktdörr som öppnas utåt på 

stannplanet  
• Planinställning: Ett mått på hur precist hissen stannar i nivå med 

golvet utanför hissen 
• Räddningsutrymme: Utrymme till skydd mot klämning av en person 

som uppehåller sig i schaktgropen eller på hisskorgtaket när korgen 
befinner sig i sitt allra nedersta respektive översta läge 

• Schaktdörr, försedd med schaktdörrlås på varje stannplan 
(våningsplan) 

• Fotocell: Sensor som känner av huruvida något föremål eller person 
finns inom rörelseområdet  

• Dörrkontakt: Säkerhetskontakt som bryter säkerhetskretsen när 
schaktdörr öppnas  

• Motvikt, som i många fall används för att utbalansera hisskorgen och 
lämplig del av lasten. Främst på linhissar. 

• Gejder, dvs. vertikala skenor för styrning av hisskorgen och eventuell 
motvikt  

• Lyftorgan: Lina, kuggstång, kedja, skruv eller hydraulcylinder mm, 
som bär korg samt eventuell motvikt 

• Brytskiva: Roterande hjul som bär upp linor eller kedjor  
 

1 Att äga en hiss, Hissförbundet 
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• Brytskiverum: Rum som innehåller brytskivor och eventuell 
hastighetsbegränsare samt tillhörande utrustning   

• Buffert: Anordning i form av hydraulisk cylinder, fjäder eller liknande 
som dämpar stöt i schaktbotten eller schakttak   

• Efterinställning: Automatisk justering av planinställningen vid 
exempelvis in- och urlastning  

• Fånganordning: Mekanisk anordning som bromsar och håller fast 
korg eller motvikt vid för hög hastighet nedåt eller vid brott eller slack 
på lyftorgan  

• Hastighetsregulator: Mekanisk anordning som sätter 
fånganordningen i funktion när korg eller motvikt uppnår för hög 
hastighet nedåt eller uppåt  

• Hisschakt: Utrymme för en eller flera hisskorgar eller flak samt 
eventuell motvikt.  

• Hisschaktet begränsas av schaktbotten, schaktväggar och schakttak  
• Journal (Servicebok): Förteckning över alla åtgärder för tillsyn, 

skötsel och underhåll. Ska uppdateras av skötselföretaget och finnas 
tillgänglig vid hissen. Krav enligt BFS 2011:12 med ändringar, Kap 4, 
§2 

• Drift och underhållsinstruktioner: Hissens dokumentation som ska 
tillhandahållas av hissleverantören eller skötselföretaget enligt BFS 
2011:12 med ändringar     
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3 INLEDNING 

3.1 BAKGRUND 
Hissförbundet publicerade under hösten 2020 rapporten ”Säkerhetsbrister i 
äldre hissar” för flerbostadshus. I rapporten framgår att de hissar som har en 
kombination av grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till 

våningsplanet kan ha ett säkerhetsproblem. Under de senaste fem åren har 
960 olyckor inträffat, vilket motsvarar drygt 190 olyckor per år. Idag finns det 
enligt Hissförbundets bedömning ca 5 800 hissar som har bristfälliga 
konstruktioner. Konstruktionerna uppfyller dock de krav som gällde vid den 
tid då hissarna installerades och får därför fortfarande användas. Antalet 
hissar belägna i flerbostadshus som saknar skydd i korgöppningen är 
uppskattningsvis ca 20 000 (år 2020). För denna typ av hiss infördes 
retroaktiva krav på skydd i korgöppningen 2012 för arbetslokaler. För hissar i 
bostäder som saknar skydd i korgöppning räcker det med en varningsskylt2   

3.2 REGERINGUPPDRAG 
Mot bakgrund av ovan har regeringen gett Boverket i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för och lämpligheten i att införa retroaktiva krav för att 
åtgärda vissa säkerhetsbrister i äldre hissar i bostadshus. Av de 
säkerhetsbrister som påtalats av Hissförbundet avser uppdraget hissar med 
farliga innerdörrar och hissar som helt saknar skydd i korgöppningen. 

Nya och väl moderniserade hissar är säkra färdmedel men bostadshusens 
äldre hissar saknar ofta viktig säkerhetsutrustning. De senaste åren har det 
skett flera olyckor i äldre hissar. Såväl barn som vuxna, funktionsvarierande, 
hissmontörer och djur är utsatta för säkerhetsrisker i hissarna. 

Att införa retroaktiva krav är bland annat förknippat med kostnader för 
fastighetsägaren. Det är därför viktigt att konsekvenserna klargörs och vägs 
mot riskerna. 

3.3 SYFTE 
Utredningen syftar till att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att 

införa ytterligare retroaktiva krav för att åtgärda vissa säkerhetsbrister i äldre 
hissar. Säkerhetsbristerna gäller hissar i bostadshus med farliga innerdörrar 
och hissar som helt saknar skydd i korgöppningen. 

3.4 UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING: 
WSP Sverige AB har fått uppdrag av Boverket att bistå med framtagande av 
underlag om problemställningen med vissa säkerhetsbrister på äldre hissar. 
Uppdraget har genomförts av:  

• Margot Bratt, uppdragsansvarig 
• Anette Bååth, jurist 
• Andreas Ericsson, utredare 
• Anton Eriksson, utredare 
• Malin Fröberg, utredare 

 
2 3 kap. 11 § 4 b plan- och byggförordningen 
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• Lennart Gustafsson, sakkunnig hissar 
• Felicia Hagsten Sjöberg, utredare 
• Siri in De Betoue, utredare 
• Angelica Jörnling, nationalekonom 
• Sirje Pädam, nationalekonom 
• Jenny Wallström, nationalekonom 
• Katarina Westerbjörk, utredare/beräkningar 

Rapporten har granskats av: 

• Martin Forsberg, hissakkunnig 
• Lisa Hammarlund, jurist 

I uppdraget ingår att: 

• Översiktligt inventera befintligt hissbestånd som omfattas av 
uppdraget 

• Genomföra en omvärldsanalys av gällande regelverk och befintligt 
hissbestånd i andra länder (främst Norden). 

• Samla in data om olyckor och incidenter med nämnda hissar i 
Sverige och även andra länder (främst Norden). 

• Samla in synpunkter om uppdragets problemställning från berörda 
aktörer. 

• Utreda uppdragets problemställning ur ett barnrättsperspektiv. 
• Uppskatta den totala investeringskostnaden för fastighetsägarna vid 

genomförande av retroaktiva krav för nämnda hissar. 
• Beskriva konsekvenserna av att retroaktiva krav inte genomförs för 

nämnda hissar. 
• Ta fram förslag på författningsförslag 

Genomförandet av uppdraget har utförts i samråd med Boverket och 
kontinuerliga avstämningar har hållits. 

3.5 METOD  
Insamling av synpunkter från fastighetsägare, serviceföretag, 
besiktningsföretag, kommuner och branschorganisationer har skett via 
intervjuer. För genomlysning av regelverket har tillämpning i Sverige jämförts 
med de nordiska ländernas. Arbetet har genomförts via litteraturstudie, samt 
möten med aktörer i de nordiska länderna. Analys har även gjorts utifrån 
EU:s hissdirektiv och maskindirektiv. Intervjusvaren redovisas löpande i 
rapporten och presenteras i sin helhet i appendix 1.  

3.5.1 Omfattning av underlag för hissbeståndet  

I Sverige finns ca 126 000 varu- och personhissar registrerade. Siffran 
bygger på underlag från Boverkets årliga besiktningsstatistik. Detta ger en 
översiktlig bild över hur många hissar som finns, men det är ingen exakt 
siffra.  

Hissförbundets bedömning av antal hissar med bristande säkerhet utgår från 
Boverkets underlag om antal hissar, samt resultat från en enkät som 
besvarades av deras medlemsföretag (entreprenörer, serviceföretag och 
kontrollföretag) under 2019. I den ställdes frågor om totala antalet hissar 
med ”farliga dörrar” såsom äldre vikdörrar, rörgrindar och saxgrindar med 
kombination slagdörr på våningsplan, antal hissar som saknar skydd i 
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korgöppning, samt antal hissar som kommer bytas ut eller moderniseras de 
kommande två respektive fem åren. 

I denna utredning har nio fastighetsägare intervjuats. Den totala arean för 
dem är 25 547 200 m2 Atemp, vilket motsvarar 11 procent av Sveriges totala 
flerbostadshusbestånd3. Serviceföretagen som intervjuats utgör ca 65 
procent av marknaden. Resultaten från intervjuerna kan därför inte användas 
för att dra statistiskt säkerställda slutsatser för hela Sveriges hissbestånd. 
Dock kan resultaten användas för att komplettera och värdera den statistik 
som fåtts från Hissförbundets enkät. Underlaget får dock användas med viss 
försiktighet. 

3.6 INTERVJUADE AKTÖRER 

3.6.1  Fastighetsägare 

Urval av fastighetsägare har gjorts med hänsyn till storlek på 
fastighetsbestånd och ägandeform; privata, allmännyttiga bolag, 
bostadsrättsförening. Förfrågan om att delta vid intervju har skickats via mejl 
till 12 fastighetsägare, varav tre valt att inte delta. 

Tabell 1 - Intervjuade fastighetsägare 

Fastighetsägare Typ av företag Boendeyta, m2 Atemp 

Samhällsbyggnadsbolaget Privat 3 124 556 

Byggebo Allmännyttigt bostadsbolag 249 300 

Familjebostäder (Gbg) Allmännyttigt bostadsbolag 1 647 052 

Gävlegårdarna Allmännyttigt bostadsbolag 1 328 116 

Riksbyggen Medlemsorganisation, samt 
förvaltare 

13 000 000 

Helsingborgshem Allmännyttigt bostadsbolag 1 126 993 

Svenska Bostäder  Allmännyttigt bostadsbolag 2 865 989 

Stockholmshem Allmännyttigt bostadsbolag 1 761 813 (BOA) 

2 202 266,25 (Atemp)4 

Brf Volontären 13 Bostadsrättsförening 2 333 (BOA) 2 916,25 
(Atemp)5 

Totalt  25 574 188 

3.6.2  Organisationer, Sverige 

Följande organisationer bedöms beröras av retroaktiva säkerhetskrav för 
hissar: 

• Arbetsmiljöverket 
• Barnombudsmannen (BO) 
• Borätterna 
• De handikappades riksförbund (DHR) 
• Fastighetsägarna Sverige 
• Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer 

 
3SCB, Sveriges flerbostadshusbestånd består av en yta som uppgår till 184 145 000 kvm BOA, 
vilket omräknat till Atemp

3 blir 230 181 000 m2. 
4 Framräknad utifrån BOA 
5 Framräknad utifrån BOA 
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• Hissförbundet 
• Hyresgästföreningen 
• Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
• Byggnadsnämnderna i Göteborg och Stockholm. 

Organisationerna har intervjuats utifrån bl a följande aspekter 

• Säkerhet för användare 
• Tillgänglighet 
• Barnrättsligt perspektiv 
• Bevarande av kulturhistoriska värden 
• Tillsyn 
• Hissbestånd 

Sveriges Allmännytta, Byggherrarna, samt Sveriges praktiserande 
byggnadsantikvarier har avstått från att delta. Ett antal mellanstora och 
mindre kommuner har tillfrågats, men valt att inte svara alternativt avstå från 
att delta. Ett skäl till att få vill delta kan vara att tillsyn för hissar utgör en 
mindre del av deras tillsynsarbete.   

3.6.3 Nordiska organisationer 

I de nordiska länderna har följande organisationer intervjuats:  

• Heisleverandørenes Landsforening, HLF 
• INSTA (nordisk samarbetsorganisation) 
• Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes)  
• Danska hissförbundet, Elevatorbranchen. 

3.6.4 Serviceföretag 
Val av serviceföretag har gjorts utifrån ett rikssnitt av större och mindre 
aktörer som tillsammans kan utgöra ett tillräckligt underlag för att få en bild 
över hissbeståndet och tillståndet på hissmarknaden. Dom serviceföretag 
som bidragit till utredningen är: Kone, Motum, Schindler, Otis, TK Elevator, 
RC-Hiss och Hissteknik i Göteborg. De intervjuade företagen utgör ca 65 
procent av marknaden och är verksamma såväl nationellt, som regionalt och 
lokalt. 

Tabell 2 - Intervjuade servicebolag 

 Nationell/ Regional/ Lokal 

Kone N 

Motum N/L 

Schindler N 

Otis N 

TK Elevator N 

RC-Hiss R 

Hissteknik i Göteborg AB L 
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3.6.5 Övriga aktörer 

Nedan organisationer har avstått från att delta vid en intervju, men har 
lämnat synpunkter för vissa avsnitt som redovisas i rapporten. Det anges då 
att det är de som uttalat sig. 

Swedac ackrediterar de företag som besiktar och kontrollerar hissar. 
Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020. I deras 
ackrediteringsregister finns information om ackrediterade besiktningsorgan. 

Kiwa är ackrediterade av Swedac att utföra hissbesiktning enligt nationella 
och internationella standarder och föreskrifter. 

Svenska Institutet för standarder, SIS är en del av ISO och CEN som är 
nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. 
SIS avböjde medverkan i utredningen. 

Oberoende konsulter - Inom uppdraget har fem oberoende hisskonsulter 
delgett sina synpunkter angående införande av retroaktiva krav utifrån sina 
erfarenheter. 



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

16 
 

4 BESKRIVNING AV RISKER MED 
HISSAR SOM OMFATTAS AV 
UTREDNINGEN  

Gamla hissar som inte moderniserats eller byts ut har kvar samma 
säkerhetsnivå som när de byggdes, om de inte har moderniserats. Nedan 
beskrivs de typer av hiss som ingår i denna utredning. Vilka risker som finns 
vid användande och åtgärder för att avhjälpa riskerna. 

4.1 HISS MED GALLER – OCH SAXGRIND SAMT 
VIKDÖRR I KORGÖPPNING KOMBINERAT MED 
SLAGDÖRR PÅ VÅNINGSPLAN 

I Sverige bedöms finnas ca 5 800 hissar av de hissar som beskrivs nedan. 

Hisskorgen i äldre hiss har tre typer av innerdörrar, varav de två första delvis 
är öppna mot dörr till våningsplan. Den tredje har tät dörr mot dörr till 
våningsplan. 

1. Gallergrind (synonymt med rörgrind) 
2. Saxgrind 
3. Vikdörr 

4.1.1 RISK FÖR KLÄMSKADOR 

Bild 1 visar hur olyckor kan ske i hissar med ovan angivna innerdörrar. 
Mellan grinden och dörren till våningsplanet kan det uppstå ett mellanrum 
som är stort nog för ett barn. Om ett barn hamnar mellan dörrarna och 
hissen är i rörelse är risken stor för allvarliga skador. Barn kan även 
klämmas genom att sticka ut tex armar, genom galler eller saxgrindar. 

 
Bild 1: Hissförbundet 
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4.2 HISS SOM SAKNAR SKYDD I KORGÖPPNING 
Hissar som saknar skydd i korgöppning innebär att det inte finns någon 
innerdörr i hissen, utan endast en golvplatta som rör sig mellan våningarna. 
Väggar utgörs av hisschaktet och det finns endast en schaktdörr. Mellan 
golvplatta och schaktdörr finns mellanrum, vilket innebär en ökad risk för 
allvarliga olyckor om:  

o Ryggsäck eller jacka fastnar i mellanrummet 
o Barn fastnar med armar och ben i mellanrummet. 
o Hundar fastnar med tassar i mellanrummet. 
o Eller vid transport av möbler och andra skrymmande föremål 

 
Bild 2: Hissförbundet 

4.3 ÅTGÄRDER FÖR ATT HÖJA SÄKERHETSNIVÅN I 
OSÄKRA HISSAR 

Det finns flera åtgärder att vidta för att höja säkerhetsnivån i korgöppningen. 
Vilka åtgärder som krävs beror bland annat på hissens skick och 
förutsättningar i schaktet. 

4.3.1 Installation av skydd mellan vikdörr och slagdörr 

Hissar som har en gallergrind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med 
slagdörr till våningsplan kan utgöra en säkerhetsrisk om utrymmet mellan 
vikdörren och slagdörren är för stort.  

För att undvika klämolyckor krävs att både vertikal plåt på schaktdörrarna 
monteras samt att fotocellist monteras på korgen i utrymmet mellan rör-
/galler-/vikdörr och slagdörr som elektroniskt blockerar möjligheten för hissen 
att starta när någon är stående i utrymmet. 

Hänsyn bör tas till att äldre galler-/saxgrindar är rörliga/ flexande i sin 
konstruktion. Det innebär att risk för att hamna mellan galler-/saxgrind och 
slagdörr finns även i de fall måttet understiger gällande minimimått för 
avstånd i utrymmet mellan schakt och korgdörr alt vik/gallergrind. 
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4.3.2 Åtgärder för att höja säkerhetsnivån i hissar som saknar skydd 
i korgöppning 

Vilka åtgärder som måste genomföras varierar från en hiss till en annan. 
Detta innebär att spannet på åtgärder som inkluderas i Modernisering av hiss 

är stort, se kap. Definition för Modernisering av hiss, 8.3.3.  

5 NORDISK UTBLICK 
Här presenteras regelverket för befintliga hissar i de nordiska länderna, samt 
de intervjuade organisationernas svar avseende hur hissbeståndet ser ut i 
flerbostadshus i respektive land. Vidare presenteras frekvens av olyckor och 
tillbud samt hur aktörerna ser på behov av att införa retroaktiva krav för 
hissar med säkerhetsrisk.  

För att få en bild av rättsläget i våra nordiska grannländer har vi dels arbetat 
med intervjuer via telefon och digitala mötesverktyg, dels via insamling av 
enkätsvar via mail. Alla har fått samma frågor, men då vissa har valt att 
enbart svara på några frågor, har det i vissa delar varit svårt att göra 
jämförelser mellan länderna.  

5.1 HISTORIK 
I september 1984 antog Europeiska Gemenskapens Råd (nuvarande EU) ett 
direktiv om eldrivna hissar6 för att samla tidigare nationella regelverk under 
ett och samma paraply. Detta för att uppfylla intentionerna med en fri och 
rörlig marknad men också för att höja säkerheten på hissar. På så sätt 
rensades hissar med bristande säkerhet bort från den europeiska 
marknaden och endast säkrare hissar, om än inte alla typer av hissar, tilläts 
att säljas inom hela EG.  

Just för att det nya direktivet inte medförde fri rörlighet för alla typer av 
hissar, och för att det fanns olikheter mellan bindande nationella 
bestämmelser för dessa, sågs direktivet som ett hinder för handeln inom 
gemenskapen. Därför bestämdes att de nationella bestämmelserna behövde 
harmoniseras ytterligare och detta kom att ske genom ett nytt direktiv7. Även 
detta direktiv handlade om grundläggande hälso- och säkerhetskrav i hissar. 
Dock infördes krav på att hissar, och vissa av deras säkerhetskomponenter, 
som uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv ska ha synlig 
CE-märkning. 

År 2014 antogs det direktiv som gäller för hissanordningar idag, hissdirektiv 
2014/33/EU8. I detta inkluderades även ansvar vid distansförsäljning och i 
direktivet uttalas tydligt att de ekonomiska aktörerna, dvs hissentreprenörer 
och serviceföretag, bör ansvara för att hissar och säkerhetskomponenter 
håller hög nivå i fråga om skydd av människors hälsa och säkerhet. Som 
tidigare är det de ekonomiska aktörerna som direktivet riktar sig mot – för att 
ålägga fastighetsägare och hissägare ett ansvar krävs implementeringar i 
nationella författningar. 

 
6 Rådets direktiv 84/529/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning i fråga om eldrivna hissar 
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om hissar 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering 
av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar 
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5.2 REGELVERKET FÖR BEFINTLIGA HISSAR 
Inom hela Norden ligger hissdirektivet, till grund för de nationella författningar 
som reglerar de grundläggande kraven på säkerhet, tillgänglighet och 
åtkomlighet för de allra flesta hissar med hisskorg. Direktivets syfte är dels 
att främja den fria rörligheten för produkter inom EU, dels att säkerställa en 
hög skyddsnivå för människors hälsa och säkerhet.  

Direktivet gäller för nya hissar när de släpps på marknaden första gången, 
dvs installeras i byggnad. Detta innebär att direktivet omfattar nyinstallation 
av hissar i nya och befintliga byggnader samt vid ersättning av gamla hissar i 
befintliga hisschakt.  

Enligt direktivet ska såväl den färdiga hissinstallationen som vissa av 
komponenterna vara CE-märkta. Denna märkning visar att både hissen o 
viktiga komponenter uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. 
Installatören ska även ha gjort en EU-försäkran om överensstämmelse med 
hissdirektivets krav. 

Ett sätt att uppfylla hissdirektivets grundläggande krav är att följa 
harmoniserade standarder. Dessa är frivilliga verktyg som tagits fram 
specifikt för att stödja överensstämmelse med de väsentliga hälso- och 
säkerhetskraven i direktivet. 

Hissar som är äldre än hissdirektivet omfattas vanligtvis av äldre nationella 
byggregler. Med något undantag, enligt nedan, är det de regler och krav som 
gällde när hissen tillverkades och installerades som gäller för hissen än idag. 
Retroaktivt införda krav på äldre hissar är ovanligt.  

5.2.1 Sverige 

I Sverige, liksom i många andra länder, har bestämmelser om hissar 
reglerats i plan och bygglag med tillhörande förordning och föreskrifter. Här 
har lagstiftaren haft stort fokus på konstruktion, ventilation, belysning och 
liknande anordningsrelaterade krav. En tidigare bestämmelse; 
Byggnadsstadgan9 ändrades på sjuttiotalet10 så att ett krav infördes att alla 
flerbostadshus över två plan skulle innehålla hiss vid nybyggnation eller 
större ombyggnader. I och med detta hade ett tillgänglighetsfokus infogats i 
lagstiftningen. Svensk Byggnorm11, som gavs ut av Boverkets föregångare 
Byggnadsstyrelsen och Planverket, har genom åren bidragit med olika 
bestämmelser om bland annat hissar, men även i dessa behandlas mest 
tillgänglighetsfrågor och i viss utsträckning allmänna krav på säkerhet.  

De flesta hissar med hisskorg omfattas av hissdirektivet. Hissdirektivet är 
införlivat i svensk rätt genom bestämmelser i byggförordningen (2011:338), 
PBF och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar (BFS 2011:12). Genom åren har Boverkets 
föreskrifter ändrats för att uppnå ökad tydlighet och en säkrare tillämpning. 
Här regleras såväl nyinstallation som ändringar, retroaktiva förbättringskrav, 
besiktning, drift, skötsel och underhåll.  

I Sverige ligger ansvaret för säkerheten vid användning av hiss hos 
fastighetsägaren. Detta ansvar omfattar drift, fortlöpande tillsyn, skötsel och 

 
9 Byggnadsstadga 1959:612 
10 Prop. 1975/76:198 Regeringens proposition 

11 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/aldre-lagar-regler--handbocker/aldre-regler-om-
byggande/sbn-fran-1968-till-1989/ 
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underhåll så att säkerheten garanteras.12 Besiktningar ska regelbundet 
genomföras och brister ska åtgärdas. Om en olycka inträffar ska detta 
anmälas till den kommunala byggnadsnämnden.  

I samband med ändringar av hiss eller det man kallar för ”byte av väsentlig 

del” ska även sådana åtgärder vidtas som behövs för att höja säkerheten.13 
Utbytt del av en hiss ska uppfylla kraven som gäller för nya hissar.14 Se även 
avsnittet om Investeringskostnader för fastighetsägare vid genomförande av 

retroaktiva krav.  

Regelverket i Sverige riktar sig, med utgångspunkt ur hissdirektivet, enbart 
mot nya hissar. För det äldre hissbeståndet i Sverige finns enbart 
rekommendationer. Det innebär att nya hissar omfattas av ett regelverk för 
att uppnå hög säkerhet för användare, medan gamla hissar endast behöver 
uppdateras säkerhetsmässigt om hissen genomgår en större förändring eller 
modernisering. Dock är det upp till fastighetsägaren att fatta beslut om en 
sådan modernisering.  

I Boverkets föreskrifter finns sedan 2006 vissa krav på förbättringar för att 
höja säkerheten på befintliga hissar med hisskorg. I bostadshus gäller 
kraven enbart vid större ändringar eller utbyte av väsentlig del. Om hissar 
saknar korgdörr eller korggrind ska fastighetsägaren se till att det finns 
varningsskylt i dessa. För hissar arbetslokaler ska det finnas skydd i 
korgöppning, krav sedan 2012. 

5.2.2 Norge 

I Norge är hissdirektivet implementerat genom Forskrift om omsetning og 
dokumentasjon av heiser mv.15 Hissar måste konstrueras i enlighet med 
hissdirektivet och lyftanordningar utföras i enlighet med bland annat 
maskindirektivet genom Norges avtal med EU; EES.16. Retroaktiva krav för 
äldre hissar har inte införts i Norge. 

Konstruktion och ändring av hissystem är åtgärder som är föremål för 
ansökan hos kommunen och ska utföras av ett godkänt företag i enlighet 
med plan- och bygglagen.17 Kommunen måste utfärda ett drifttillstånd innan 
hissen får tas i bruk.  

Om en olycka inträffar ska ägaren omedelbart anmäla detta till kommunen 
och säkerhetskontrollorganet vilka i sin tur ska registrera händelsen vid det 
nationella installationsregistret. Detta gäller för såväl olycka som tillbud. 

När säkerhetskontrollorganet har utfört en säkerhetskontroll och när 
reparationer och ändringar har utförts kan hissen användas igen. 

Ett exempel på ombyggnad av hiss kan vara att byta den befintliga 
hissen/lyftanordningen och det ska genomföras när ombyggnad är av 
betydande vikt för säkerheten. Därefter ska den godkännas vid 

 
12 4 kap.1-3 §§ Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna 
anordningar (BFS 2011:12 
13 3 kap 11-12 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) 
14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 
(BFS 2011:12 
15 FOR-2016-04-13-373 Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og 
sikkerhetskomponenter for heiser 
16 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
17 LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
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säkerhetskontroll och drifttillstånd ska beviljas när åtgärden kräver det enligt 
norsk standard.18  

Hissens säkerhetsdesign, inklusive krav på tillgänglighet, ska 
överensstämma med föreskrifter om försäljning och dokumentation av hissar 
och säkerhetskomponenter för hissar. 

Om det finns krav på tillgänglighet ska hissen anpassas till personer med 
funktionsnedsättning. Hissen ska även ha ett larm som är kopplat till en vakt 
dygnet runt. 

Plan och bygglagen säger att ägaren till en hiss ansvarar för att installationen 
är säker och att inspektioner, underhåll, reparationer och säkerhetskontroller 
har utförts och dokumenterats. Ägaren eller en representant ska utöva daglig 
tillsyn för att säkerställa att hissen fungerar som avsett, inte är skadad, samt 
uppfyller krav på säkert användande. Det är ägaren som ansvarar för att 
detta utförs korrekt. Den som genomför denna tillsyn ska ha de nödvändiga 
kunskaper som krävs för detta.  

Ägaren ansvarar för att en säkerhetskontroll utförs minst vartannat år. 
Säkerhetskontroller ska utföras av ett kommunalt hisskontrollsystem eller 
annat organ enligt norsk standard19 och kan också utföras genom 
slumpmässig provtagning av en hiss i drift. Om det behövs för att höja 
säkerheten kan en fastighetsägare i Norge enligt standarden20 behöva 
genomföra kompenserande åtgärder även om hissen i övrigt inte behöver 
byggas om eller genomgå en större omvandling. En hiss som inte bedöms 
som säker kan stängas av.21 

5.2.3 Danmark 

I Danmark är hissdirektivet implementerat genom Bekendtgørelse nr. 1540 af 
10/12/201522 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til 
elevatorer. Även Lov om indretning m.v. af visse produkter23 och Lov om 
produkter og markedsovervågning24 är centrala författningar på området.  

Sikkerhedsstyrelsen har ansvar för tillsyn på marknaden men det är 
Arbejdstilsynet som har ansvar för äldre icke CE-märkta hissar.  

För tillämpningen av hissdirektivets krav hänvisas i Danmark till 
harmoniserade standarder. För hissar i nybyggda hus finns anvisningar om 
tillämpning25 och i samband med installation av nya hissar i befintliga eller 
äldre byggnader finns andra anvisningar.26 Vid etablering av hissar måste 
också danska arbetsmiljöverkets säkerhetsregler beaktas. 

I Danmark ställs krav på besiktning av hissar 27 och innan hissen tas i bruk 
ska en installationskontroll göras. Då ska också försäkran om 

 
18 NS 3808:2017 Regler for forbedring av sikkerheten i eksisterende heiser, løfteplattformer, 
rulletrapper og rullende fortau. 
19 NS 3810: 2014 Periodiska säkerhetskontroller på hissar, lyftplattformar, rulltrappor och 
rulltrappor. 
20 NS 3808:2017 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau - 
Forbedring av sikkerheten 
21 Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning 
22 BEK nr 1540 af 10/12/2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til 
elevatorer 
23 LOV nr 155 af 20/02/2013 Lov om indretning m.v. af visse produkter 
24 LOV nr 799 af 09/06/2020  
25 DS/EN 81-20:2014 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer 
26 DS/EN 81-21+A1: 2012 Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – 
Elevatorer til transport af personer og gods – Del 21: Nye person- og godselevatorer i 
eksisterende bygninger. 
27 Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016 om anvendelse m.v. af 
elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 
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överensstämmelse samt CE-märkning kontrolleras. Installationskontroller 
och därefter periodiska besiktningar ska utföras av ett certifierat 
kontrollföretag.  

När en ombyggnation, reparation eller väsentlig förändring görs på en hiss i 
Danmark ska hissen anpassas så att den följer samma säkerhetskrav som 
en nyinstallerad hiss.28 

Danmark införde krav skydd i korgöppning för samtliga hissar år 2012 när 
Sverige enbart valde att införa kravet på hissar i arbetslokaler och 
verksamheter. 

5.2.4 Finland 

I Finland har hissdirektivet implementerats genom Hissäkerhetslagen.29 

Hissinnehavaren, vilken i praktiken ofta är fastighetsägaren, är ansvarig för 
säkerheten för en hiss som används. I bostadsbolag är det vanligt att 
hissinnehavaren företräds av styrelseordföranden för bostadsaktiebolaget 
och av disponenten. Ansvaret innebär att innehavaren ska ha en 
underhållsplan för hissen. I den ingår tidplan för när olika typer av underhåll 
ska genomföras, hur fel och brister ska omhändertas, när besiktningar ska 
genomföras, samt att dokumentation ska finnas tillgänglig för den som 
genomför underhåll och besiktning.  

Nationella författningar enligt hissdirektivet omfattar enbart nya hissar. 
Retroaktiva bestämmelser har inte införts.  

I finsk lagstiftning görs ingen åtskillnad i säkerhetskraven mellan hissar i 
offentliga byggnader respektive arbetsplatser och bostadshus. 

Grundregeln är att en hiss ska uppfylla de säkerhetskrav som gällde när 
hissen installerades. Vid modernisering av en hiss måste de nya 
komponenterna uppfylla de senaste kraven enligt hissdirektivet och hissens 
säkerhet får inte försämras. Stora ändringar kräver inspektion av ett 
nationellt certifierat kontrollorgan. Dessa kontrollorgan ska även utföra 
periodiska inspektioner vartannat år.  

Användning av hissen kan förbjudas, eller så kan böter eller 
sanktionsavgifter åläggas hissinstallatör och ägare om säkerhetskraven inte 
uppfylls.  

Alla säkerhetsaspekter kommer från hissdirektivet och gäller för nya hissar. 
För äldre hissar finns det vissa åtgärder, beroende på när hissen byggdes. 
Till exempel får barn under 12 år inte använda hiss själva.  

5.2.5 Island 

På Island har hissdirektivet implementerats genom den nationella 
förordningen för hissar och säkerhetskomponenter för hissar30.  

Även förordning om passagerarhissar och person- och godshissar31, 
förordning om registrering, inspektion och övervakning av hissar och 
lyftutrustning för person- och godstransport32 och förordning om utrustning, 

 
28 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1448 af 16. juni 2021 om indretningskrav til eksisterende 
elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket 276§ 
29 1134/2016 Hissäkerhetslag 
30 966/2016 - Reglugerð um lyftur og öryggisíhluti fyrir lyftur 
31 341/2003 - Reglugerð um fólkslyftur og fólks- og vörulyftur 
32 54/1995 - Reglugerð um skráningu, eftirlit og umsjón með lyftum og lyftubúnaði til fólks og 
vöruflutninga 
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drift och kontroll av hissar och lyftutrustning33 är centrala regelverk. Dessa 
kompletteras av ett antal nationella standarder. Retroaktiva krav för äldre 
hissar har inte införts i Island. 

Hissar ska konstrueras i enlighet med hissdirektivet medan andra 
lyftanordningar utförs i enlighet med bland annat maskindirektivet genom 
Islands avtal med EES.34 Lagstiftningen enligt hissdirektivet gäller för nya 
hissar. För gamla installationer gäller att dessa får användas tills de inte 
anses säkra.  

När en ny hiss installerats ska en installationsinspektion utföras av ansvarig 
myndighet35 vilka även genomför årliga besiktningar. Om någon brist 
upptäcks ges ägaren instruktioner om vad som ska åtgärdas för att avhjälpa 
felet och sedan är det serviceföretaget som utför arbetet. Därutöver måste 
en hiss inspekteras och underhållas av fastighetsägaren eller dennes 
serviceorganisation minst fyra gånger per år.  

För närvarande råder ingen skillnad på säkerhetskraven för hissar i publika 
byggnader jämfört med dem i bostadshus. För hissar i kommersiellt bruk, gör 
ägaren ett avtal med serviceföretag om tätare serviceinspektioner, ibland så 
ofta som en gång i månaden.  

Myndigheten inspekterar de äldre hissarna och ger fastighetsägaren 
instruktioner om vad som ska åtgärdas i dessa. 

5.3 HISSBESTÅND  
Antalet hissar samt åldersfördelningen varierar bland de nordiska länderna. 
Sverige har flest antal hissar och Island minst. Vilken typ av hissar som 
installeras beror till stor del på byggnadsbeståndet – när i tiden husen har 
byggts och vilka hustyper som har byggts. Exempelvis är Sverige ett land 
med större andel flerbostadshus än Norge och Island har förhållandevis få 
tätbebyggda orter och färre flervåningshus.  

I Tabell 2 visas totalt antal hissar, åldersfördelning samt andel hissar med 
bristande säkerhet som omfattas i denna utredning. Island och Norge har ett 
nationellt hissregister, varför deras statistik är att betrakta som något mer 
tillförlitlig än övriga länders. I Finland och Sverige bygger uppskattade siffror 
på underlag från besiktigade hissar. Elevatorbranschen i Danmark har inga 
uppgifter om hissbeståndet i landet. Hissförbundet i Norge har endast kunnat 
ange totalt antal hissar, då de ej har tillträde till informationen i hissregistret. I 
bilaga 1 finns det norska hissregistret beskrivet. 

Sveriges har störst andel äldre hissar, ca 57 procent är installerade före 
1991. Motsvarande siffror för Finland är 44 procent och för Island endast 10 
procent. Sverige saknar information om antal hissar för intervallen 1991 till 
1999 och för antal hissar som installerats efter 1999. 

Sverige har även högst andel hissar som saknar skydd i korgöppning, ca 16 
procent, jämfört med Finland där andelen är ca 10 procent. Island har lägst 
andel, fem procent. För hissar med grind eller vikdörr i korgöppning 
kombinerat med slagdörr på våningsplan har Finland den högsta andelen, ca 
tio procent. Motsvarande andel för denna typ av hiss i Sverige är ca 5 
procent och i Island som har ett nyare hissbestånd, är andelen ca 2 procent. 

 
33 203/1972 - Reglugerð um búnað, rekstur og eftirlit með lyftum og lyftubúnaði 
34 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
35 Administration of Occupational Safety and Health 
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I Danmark är hissar som har en kombination med grind eller vikdörr i 
korgöppningen och slagdörr på våningsplanet, samt hissar som saknar 
skydd i korgöppning inte tillåtna. Där infördes retroaktiva krav redan 2012. 

Tabell 3 - Antal hissar i nordiska hissbeståndet samt hissar med säkerhetsrisk 
angivna av intervjuade organisationer 

  Totalt 
antal 
hissar 

Hiss-
typ 1*  

Andel 
hissar 
% 

Hiss-
typ 2**  

Andel 
hissar   
% 

Hissar som installerats  

a) före 1991, 

b)1991-1999  

c) från 1999 

      a b c 

Sverige36 126 000 5 800 4,6 20 000 15,8 72 000 Uppg. 
saknas 

Uppg. 
saknas 

Finland37 45 000    4 500   10 12 000   9,5 

  

20 000   7 000   18 000   

Island38 2 400 36 1,5 120 5 240 600 1 560 

Norge39 42 000 -  - - - - - 

Danmark
40 

-    Ej 
tillåtna  

- - - - 

Totalt 215 400       - - -  

*Hiss med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr på våningsplan, 
**Hiss som saknar skydd i korgöppning 

5.4 TIDSINTERVALL FÖR UTBYTE OCH 
MODERNISERING AV HISSAR 

I tabell 3 redovisas uppgift om tidsintervall för utbyte och modernisering av 
hissar. Uppgifter är lämnade av organisationer i Sverige, Finland och Island. 
Finland och Island antas genomföra en något högre andel utbyten och 
moderniseringar jämfört med Sverige, både för de kommande två respektive 
fem åren. För Norge och Danmark har inga uppgifter lämnats av de 
intervjuade organisationerna. 

  

 
36 : Boverket och Hissförbundet, Sverige 
37 : Underlag för Finland har lämnats av Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) 
38 : Administration of Occupational Safety and Health, Island 
39 : Heisleverandørenes Landsforening – HLF, Norge 
40 : Elevatorbranchen 
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Tabell 4 - Utbyte/modernisering av hissar - angivna av serviceföretag 

  Antal hissar 
som kommer 
bytas ut eller 
moderniseras, 
kommande 2 
åren 

Andel utbyte/ 
modernisering 
av totalt 
hissbestånd 
(%) 

Antal hissar som 
kommer bytas ut 
eller 
moderniseras 
kommande 5 
åren 

Andel utbyte/ 
modernisering 
av totalt 
hissbestånd 
(%) 

Sverige41 4 000 3 10 000 8 

Finland 2 000 4   5 000 11   

Island 50 till 100 2   200 till 250 8   

Norge - - - - 

Danmark - - - - 

Totalt 3 250 - 3 300  10 200 - 10 250  

5.5 OLYCKOR OCH TILLBUD 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis hur respektive nordiskt land inhämtar 
information om olyckor samt om statistik finns över olyckor. Därefter 
redovisas antal olyckor som inträffat under de senaste två respektive fem 
åren.   

5.5.1 Sverige 

Det finns ingen nationell statistik över olyckor i Sverige, utan uppgifter har 
sammanställts av Hissförbundet. De samlar aktivt in information genom att 
bevaka media och uppmuntra sina medlemmar att rapportera olyckor och 
tillbud. Olyckor utanför Hissförbundets medlemsföretag kommer dock inte 
alltid till deras kännedom. Det finns också variationer i hur medlemsföretagen 
rapporterar, vissa informerar endast om olyckor, medan andra även 
informerar om tillbud. Hissförbundet ser generellt att det finns bra uppföljning 
på arbetsskador som sker vid olyckor/tillbud i hissar, men för 
användarincidenter i bostäder är mörkertalet stort. Underlag om olyckor har 
även lämnats av ett större serviceföretag. Olyckor och tillbud i Sverige 
beskrivs mer ingående i kapitel 5.    

5.5.2 Finland  

I Finland får den ansvariga myndigheten TUKES – Säkerhets- och 
kemikalieverket information om olyckor från serviceföretag, men också från 
hissanvändare, media samt från arbetsskadeersättningar från finska 
Olycksfallsförsäkringscentralen. 

TUKES undersöker olyckorna, samlar information, analyserar och delar med 
sig till hissbranschen. Det finns ett offentligt register där olyckor registreras. 
Den vanligaste olyckstypen är fallolyckor där äldre personer är inblandade, 
exempelvis då hissen inte ställer sig i rätt nivå med våningsplanet. De 
senaste fem åren har två olyckor med dödlig utgång inträffat. Beroende på 
hur allvarlig olyckan är vidtas olika åtgärder – allt ifrån att olyckan endast 

 
41 Uppgifter lämnad av Hissförbundet 
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registreras till att hissen måste genomgå inspektion av serviceföretag eller 
tillsynsorgan.  

5.5.3 Island 

På Island är det motsvarigheten till Arbetsmiljöverket – Vinnueftirlitið – som 
ansvarar för hissar och deras säkerhet. Störst fokus på hissar är det i 
Reykjavik eftersom det finns relativt få utanför huvudstaden. Vinnueftirlitið är 
ansvarigt för att genomföra inspektioner av nya hissar. På Island finns ett 
nationellt heltäckande hissregister där information om alla hissar registreras, 
så som vilken sorts hiss det är, var den står, vilket installationsår den har, hur 
åtkomsten ser ut, hur maskineriet fungerar med mera.  

Rapporter om incidenter erhålls från serviceföretagen. Under de senaste två 
åren har det rapporterats cirka fyra incidenter per år som lett till skada, varav 
inga med dödlig utgång. Det vanligaste är att olyckor inträffar i samband med 
underhållsarbete. Olyckor tas oftast upp av hissföretagen själva. Viss 
diskussion sker dock inom Vinnueftirlitið och de kan utfärda 
rekommendationer om åtgärder, om det anses nödvändigt. 

5.5.4 Norge 

Det norska Hissleverantörers Riksförbund (HLF) fungerar som en länk 
mellan hissbranschen och de norska myndigheterna. DiBk – Direktoratet for 
Byggkvalitet har ett nationellt hissregister som inte är tillgängligt för 
kommersiellt bruk eller för allmänheten. Inte heller HLF får ta del av siffrorna. 
Rapportering av olyckor i Norge ska ske av hissägare och måste göras till 
både kommunen och SKO – Säkerhetskontrollorganet. Därifrån får HLF veta 
om olyckor har skett, även om de inte har tillgång till statistiken i sin helhet.  
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5.5.5 Antal olyckor och tillbud  

I Tabell 4 redovisas olyckor och tillbud som skett de senaste två respektive 
fem åren i de nordiska länderna. Sverige är det land som angett högst antal 
olyckor. Uppgifter har inte lämnats för Norge och Danmark. 

Tabell 5 - Antal hissar i nordiska hissbeståndet samt hissar med säkerhetsrisk 
angivna av intervjuade organisationer 

  Antal olyckor 
senaste 2 
åren 

Antal 
olyckor 
senaste 
fem åren 

Vem drabbas? Mest frekvent skada 

Sverige 382 967 Servicepersonal/ 
hissreparatörer: 
681 personer (ca 
70 procent) 
 
Barn: 70 personer 
(ca 7 %) 
 
Vuxna: 175 
personer           
(ca 18 %) 
 
För 40 personer: 
(ca fyra %) är typ 
av an-vändare 
inte angivna. 
  

Kläm- och 
fallskador 
 
 
 
Klämskador 
 
  
Fallolyckor pga att 
hissen ej är i nivå 
med våningsplanet. 
 

Finland 10  30 Människor i olika 
åldrar.  

Ca 10 hundar dör 
varje år, men djur 
räknas ej in i 
statistiken 

Fallolyckor pga att 
hissen ej är i nivå 
med våningsplanet. 

Hundar fastnar med 
koppel i hissdörr 
(oftast automatisk) 

Island 7 (som lett 
till skada) 

7 Servicepersonal/hi
ss-reparatörer 

Oförsiktighet vid 
hantering av 
borrmaskin 

Norge - - - - 

Danmark  - - - - 

5.6 SYN PÅ RETROAKTIVA KRAV  
De svenska aktörernas syn på retroaktiva krav beskrivs i kapitel 10. 

I Danmark infördes retroaktiva krav för hissar utan skydd i korgöppning 2012, 
efter att en allvarlig olycka inträffat med barn. Företrädare från 
Elevatorbranschen har inte kunnat lämna information om hur implementering 
av kraven gått till eller om någon uppföljning av hur kraven följs har 
genomförts.  

Av övriga nordiska länder besvarade endast Finland (Tukes) frågan om 
synen på ett eventuellt införande av retroaktiva krav för hissar med bristande 
säkerhet. De har uppskattat kostnaden för att modernisera hissar byggda 
före 1999 till mellan två och tre miljarder Euro. Retroaktiva krav förordas inte 
i Finland, utan principen är att de ska undvikas. Nedan argument framhålls: 

• Säkerhetssituationen i den finska hissbranschen anses god och 
antalet olyckor är få.  
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• Olyckor är inte överrepresenterade i gamla hissar, det sker även 
olyckor i nya hissar, tex relaterat till automatiska dörrar 

• Påtvingade moderniseringar måste vara heltäckande och inkludera 
alla tänkbara aspekter. I de flesta fall kommer kraven att leda till 
utbyte av hissar, vilket ökar kostnaden för att genomföra kraven 

• Tillgänglighets- och bevarandekrav anses vara kostnadsdrivande. 
• De flesta äldre hissar har redan moderniserats i olika utsträckning, 

dessa skulle då påtvingas modernisering igen. 
• Vissa moderniseringar är svåra att implementera, t.ex. en dörr får 

inte plats i en liten hisskorg 
• Modernisering och utbyte sker idag i god takt på frivillig basis och 

problemet löser sig själv över tid 

6 OLYCKOR OCH TILLBUD I SVERIGE 

6.1 OLYCKSFREKVENS OCH STATISTIK  
På senare år har ca 200 olyckor per år inträffat med hissar. Den mest 
frekventa skadan är klämskada. Tillbud och olyckor kan vara så allvarliga att 
de ger bestående men eller är potentiella dödsolyckor. I Sverige har inget 
dödsfall inträffat som kan härledas direkt till de säkerhetsbrister som tas upp 
i denna utredning. Särskilt utsatta är barn, äldre, funktionsvarierade och 
hissmontörer. Hissförbundet har sammanställt antal olyckor och tillbud med 
underlag från deras medlemmar, samt via bevakning av media. 
Sammanställningen visar att det under de senaste två åren har det inträffat 
392 olyckor och tillbud i hissar. För de senaste fem åren har 967 olyckor och 
tillbud skett i nya och gamla hissar. Av dessa är 70 barn (7%), 175 vuxna 
(18%) och 681 personer (70%) är hisstekniker. För ca 40 personer (4%) är 
typ av användare inte angivna. Servicepersonal/ hissreparatörer: 681 personer 
(ca 70 procent) 

6.1.1 Rapportering av olyckor 

Det finns relativt bra rapportering för arbetsskador via Hissförbundet, men 
inte för de olyckor som sker i bostadshus och som inte är arbetsskador.  

Säkerhetsarbete och rapporteringsrutiner bland de intervjuade 
serviceföretagen anses av servicebolagen själva vara bra. De rapporterar till 
fastighetsägaren som sedan ska rapportera till kommunen. Fastighetsägarna 
för flerbostadshus dokumenterar inte olyckor och tillbud i någon större 
utsträckning. Endast en av nio fastighetsägare har angett att olyckor skett de 
senaste fem åren (2 personer, varav en klämskada och en ”snubbelskada”). 

Byggnadsnämnderna för ingen statistik över olyckor/tillbud.  

Ett av de sju serviceföretagen har en omfattande dokumentation för olyckor 
och tillbud för alla deras serviceobjekt. De har registrerat 190 inrapporterade 
olyckor de senaste 5 åren (redovisas under rubriken statistik för olyckor i 
bostadshus nedan). Ett serviceföretagen kan inte uppge olycksstatistik, pga. 
företagets uppförandekod som anger att uppgifter om kunder inte lämnas ut. 
Några har överlag väldigt få olyckor inrapporterade för användare, men 
många fler skador på egen personal. Uppgift om antal har inte lämnats av 
dem. 

Alla aktörer anser att det finns ett stort mörkertal när det gäller antal olyckor, 
då flertalet olycksfall och tillbud inte rapporteras in. 
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6.1.2 Statistik för olyckor i bostadshus från ett serviceföretag 

Ett av de större serviceföretagen har bidragit med mer detaljerad information 
om vilka som drabbats och typ av skador som uppstått i det bestånd de har 
service för. De flesta av dessa är användare i bostadshus och endast en 
mindre andel utgör olyckor för servicepersonal.   

Figur 1 visar totala antalet olyckor som inträffat i hissar mellan åren 2016 och 
2020. Statistiken innefattar olyckor för barn, vuxna och hundar. Totalt sett är 
det vuxna som råkat ut för flest olyckor i hissar. Av 190 olyckor är vuxna 
inblandade i 117 st, 61 procent. Olyckor där barn omfattas uppgår till 59 st, 
31 procent. Lägst antal olyckor sker med hundar, 14 st lyckor som innefattar 
hundar uppgår till 14 st, 8 procent. År 2018 var olycksfrekvensen för barn 
och vuxna ungefär lika stor. 

Att olyckorna är så få år 2020 beror på att statistiken endast sträcker sig till 
mars. 

Figur 1 - Totalt antal hissolyckor år 2016–2020, fördelat på barn, vuxna och hundar

 

I Figur 2 visas de olika typer av hissolyckor som barnen utsatts för under 
perioden 2016–2020. Störst andel är olika typer av klämskador som till 
exempel arm, finger, hand och huvud, där ”fingrar i kläm” är vanligast. ”Olåst 

dörr” innebär att dörren på våningsplanet kan öppnas även då det inte finns 
en hiss på plats, med risk för fall i hisschakt. ”FolkFast” innebär att barn 

befunnit sig i hissen när hissen har fastnat mellan våningsplan. Kategorin 
”övrigt” innefattar olika skador som endast uppstått några enstaka gånger. 

Ett exempel är att ett barn fick en elstöt vid kontakt med en öppen 
eldragning. 

De olyckor som förekommit med hundar har endast varit klämskador. I något 
enstaka fall har det handlat om en så pass allvarlig klämskada att hunden 
dog. 
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Figur 2 - Antal olyckor med barn i hissar 2016–2020 

 

I Figur 3 visas olika typer av olyckor som vuxna råkat ut för i hissar under 
perioden 2016–2020. Här är klämskador inte lika vanligt förekommande, 
utan ”Hiss i rörelse” är den olyckstyp som bidragit till flest antal skador, totalt 
41 stycken. Denna olyckstyp representerar de olyckor som skett under 
transport. Den näst största kategorin, med 29 olyckor, är ”planinställningar” 

som främst representerar snubbelolyckor i samband med att hissen inte 
hamnar i nivå med våningsplanet när den stannar. ”Driftstörning” innefattar 

olyckor där exempelvis balanskedjan håller på att lossna och ”Dörr” omfattar 

bland annat tillbud där hissen rör sig trots att dörren står öppen, vilket kan 
innebära att personer ramlar ner i hisschaktet. 

Figur 3 - Antal olyckor med vuxna i hissar 2016–2020
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7 HISSÄKERHET FRÅN 
BARNRÄTTSPERSPEKTIV 

Drygt 700 000 barn bor i flerbostadshus. Det är därför viktigt att barnens 
perspektiv lyfts fram specifikt, eftersom de är en så stor användargrupp och 
står för en stor del av olyckstalen. 

Barns närmiljö har en stor betydelse under uppväxten och barn tillbringar 
ofta mer tid nära sin bostad än vad vuxna gör. Tidigare konsekvensutredning 
för hissar har baserats på ett perspektiv för vuxna brukargrupper och inte ur 
ett specifikt barnperspektiv. Barn är genom avsaknad av erfarenhet en 
särskilt utsatt grupp. De kan i vissa åldrar vara mer benägna att impulsivt 
reagera på till exempel förändringar i ett utrymme så som en hängande 
sladd, ett hål i en vägg eller en trasig knapp. I unga åldrar har de ofta inte 
förmågan att själv inse följder eller konsekvenser av vissa beslut och 
ställningstaganden.42 På senare år har flera olyckor med äldre hissar skett 
och det är mestadels barn som skadats, i flera fall allvarligt.  

Inhämtning av information hur barnens bästa ska tas tillvara i denna 
utredning har skett genom relevanta författningar, Barnkonventionen, samtal 
med Barnombudsmannen, för att få information hur barnens bästa ska tas 
tillvara i denna utredning. 

7.1 FN:S BARNKONVENTION 
FN:s barnkonvention är ett juridiskt bindande dokument som fastställer att 
barn är individer med egna rättigheter vilka ska tas tillvara när beslut ska 
fattas. Grundläggande är att barnets bästa ska beaktas och användas som 
en rättslig tolkningsprincip. Detta innebär att man i en beslutsprocess ska 
utvärdera såväl positiva som negativa effekter för barn och även i beslutet 
motivera ställningstagandet och hur hänsyn har tagits till barnets bästa.  

Barnet har således rätt att komma till tals och uttrycka vilja och ställning i en 
viss fråga men dessutom rätt att framföra sina åsikter vilka ska tillvaratas och 
beaktas. När begreppet ”barn” används i denna rapport avses, liksom i 
barnkonventionen, personer under 18 år. 

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. I och med detta 
förfarande hoppas lagstiftaren att konventionen ska få ett större praktiskt 
genomslag och vara ett skarpare juridiskt verktyg vid rättstillämpningen. 
Barnkonventionen kompletterar andra författning vilket i sin tur leder till stort 
genomslag inom bland annat skola, vård och omsorg. Barnkonventionen kan 
sägas fånga upp barnets rättigheter där annan lagstiftning inte räcker till fullt 
ut.  

I denna utredning har arbetat främst utgått från de tre av konventionens 
artiklar vilka vi finner centrala för att tillvara ta barnens bästa i denna 
utredning.  

Art 2 säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Denna artikel 
innebär att barns behov av säkra hissar ska beaktas, oavsett i vilken 
bebyggelse de bor och vistas. Detta innebär att barn i gamla fastigheter med 
gamla hissbestånd har lika stor rätt att använda en säker hiss som barn i 
nybyggda områden med nya hissar.  

 
42 Karin Aronsson; Barnperspektiv: att avläsa barns utsatthet 
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Art 3 säger att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Detta 
innebär att i förslag till beslut och framtagande av beslutsunderlag ska det 
scenario som är bäst för barnet beaktas och värderas.  

Art 12 säger att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och att få den 
respekterad. Det innebär att representanter för barn som använder hissar 
ska lyssnas på och deras synpunkter beaktas och läggas till 
beslutsunderlaget. 

Man kan enkelt uttrycka det som att den vuxna myndighetsvärlden har ett 
ansvar att organisera samhället så att barnens rättigheter tillgodoses och för 
att detta ska låta sig göras behöver barnens uppfattningar och synpunkter 
lyssnas in.  

7.2 BARNOMBUDSMANNEN, BO 
Med beaktande av nämnda artiklar i FN:s barnkonvention har 
Barnombudsmannen, BO, intervjuats för att få vägledning i hur 
barnrättsperspektivet bäst beaktas och barnens bästa tillvaratas.  

För att säkerställa att barns rättigheter tas tillvara i denna beslutsprocess har 
en barnkonsekvensanalys genomförts. I denna har relevant gällande 
lagstiftning inklusive barnkonventionen, erfarenheter från experter på 
området hissäkerhet samt barns sociala närverk och deras egna synpunkter 
och erfarenheter vägts in.  

Efter ett beslut om retroaktiva krav skall införas eller ej är fattat bör en 
konsekvensutredning göras för att utvärdera de effekter beslutet får för barns 
rätt och bästa. Efter detta kan det vara klokt att genomföra en 
konsekvensutvärdering för att på så sätt upptäcka om man uppnått det 
barnperspektiv man önskat eller om man behöver vidta ytterligare åtgärder.  

När det gäller specifik svensk lagstiftning saknas barnperspektivet särskilt 
uttryckt i många författningar vilket betyder att barnkonventionens artiklar har 
inneburit ett stort stöd för att säkerställa att barnens bästa tillvaratas och inte 
faller mellan stolarna i tillämpningen av övriga författningar. 

7.3 INTERVJUER – VAD TYCKER BARN (4–15 ÅR) OM 
SÄKERHET I HISSAR?  

För att inhämta barnens perspektiv har samtal genomförts med sju barn i 
åldrarna 4–15 år, som alla lever och bor i miljöer där hiss används i nära 
anknytning till deras hemmiljö och vardag. Några av barnen bor i äldre 
fastigheter, några i nyare fastigheter och några i så kallade 
miljonprogramsområden. Barnen kommer från olika delar av landet, ur olika 
miljöer samt med ett brett åldersspann. Vid samtalen har både redan 
fastställda frågor ställts samt möjlighet till spontana funderingar givits.  

I barnkonsekvensanalysen nedan har dessa fakta och synpunkter vägts in 
och alternativa lösningar och hur dessa tillvaratar barnrättsperspektivet har 
beaktats. Intentionen har varit att belysa konsekvenser av om barnets bästa 
måste ge vika för andra intressen till exempel kostnader. Såväl långsiktiga 
som kortsiktiga effekter för barn har tagits hänsyn till så långt det är varit 
möjligt.  
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7.4 ANALYS OCH SAMMANFATTNING 
Genom våra samtal med barn i olika åldrar, med erfarenhet av hissar i sin 
vardag, om än från olika områden och bestånd, är att de generellt känner sig 
trygga och säkra. Bilden de ger oss, se i tabell nedan, är relativt samstämmig 
oavsett ålder. Deras tankar kring risker bekräftar bilden av hur en säker hiss 
kan vara respektive att det kan kännas mindre tryggt att färdas med en äldre 
hiss. 

De är väl bekanta med vad de ska göra om en hiss stannar under färd. De 
vet att det ska finnas nödstopp och nödtelefon och litar på att dessa 
fungerar. Särskilt intressant är att de förlitar sig till att det finns en nödtelefon 
för kommunikation och detta är betydelsefullt då många, framför allt yngre, 
barn faktiskt inte har en egen telefon.  

Barn är tillitsfulla och förväntar sig ofta att saker och ting fungerar som det 
ska: Vår uppfattning är att de litar till att vuxenvärlden ser till att allt ska vara 
säkert och tryggt. Det vore olyckligt om hissar med säkerhetsrisk skulle 
medföra inskränkningarna i barns rörelsefrihet – detta vore ett orimligt pris 
för barns säkerhet.  
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Tabell 6 – Intervjuer med barn 4–10 år 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn boende i 
miljö med hiss 

4 – 15 år 

Åker du 
ofta 
hiss? 

Varför åker 
du hiss? 

Hur tycker du det är att 
åka hiss? 

 

 

 

Känner du 
dig 
trygg/säker 
när du åker 
hiss? 

Är det något som är 
läskigt med hissar? 

 

 

Vet du vad du gör om hissen 
stannar? 

 

Hur 
tänker 
du om 
du ser 
ett hål/ 
öppnin
g i en 
hiss? 

Hur skulle en 
hiss kunna se 
ut för att få dig 
att känna dig 
ännu 
tryggare? 

Något annat 
du tanker på 
om hissar? 

4 & 5 år - - Bra, jätteroligt när man 
åker själv. 
 

Ja. Alltid. 
Känner mig 
aldrig 
otrygg. 
 

Lite rädd att fastna. 
 

Ja, om det finns en telefon (reds 
anm. hissens telefon) kan man 
ringa mamma eller pappa eller 
dem som kan fixa hissen. Om 
telefon inte finns får man ropa 
det högsta man kan så kanske 
nån kommer och hjälper en. 

Ta 
delarna 
och 
försöka 
laga. 

 

Måla hissen 
med lite färger 

 

Vore kul att ha 
en TV att titta 
på medan 
man åker. 

7 år  flera ggr 
varje dag 

När jag ska 
till skolan 
och hem 
och till 
kompisar 
och till 
fotboll. 

Jag tar gärna trappor om 
hissen är upptagen 
annars lätt och bra med 
hiss.  

Ja. Läskigt med galler i 
gammal hiss. 
Mormors hiss är 
läskig.   

Trycka på knappen.  - Vill ha större 
hissar.  

Knapparna 
sitter i bra 
höjd och de är 
lätta att förstå 
hur man ska 
använda.  

10 år flera ggr 
varje dag 

När jag ska 
till skolan 
och hem 
och till 
kompisar. 

Lättare att åka än att ta 
trapporna.  

Ja. Jag känner mig inte 
säker hos mormor 
– läskigt med 
galler.  

Trycka på knappen. - Gillar stora 
ljusa hissar.  

- 
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Tabell 7. Intervjuer med barn 13-15 år  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn boende i 
miljö med hiss 

4 – 15 år 

Åker du 
ofta 
hiss? 

Varför åker 
du hiss? 

Hur tycker du det är att 
åka hiss? 

 

 

 

Känner du 
dig 
trygg/säker 
när du åker 
hiss? 

Är det något som är 
läskigt med hissar? 

 

 

Vet du vad du gör om hissen 
stannar? 

 

Hur 
tänker 
du om 
du ser 
ett hål/ 
öppnin
g i en 
hiss? 

Hur skulle en 
hiss kunna se 
ut för att få dig 
att känna dig 
ännu 
tryggare? 

Något annat 
du tanker på 
om hissar? 

13 år flera ggr 
varje dag 

När jag ska 
till skolan 
och hem och 
till kompisar. 

Lätt och bra.  Ja. Läskigt med 
gammal hiss man 
undrar liksom ”vad 
kan hända”? Men 
inget har hänt.  

Trycka på knappen. Då får 
man 
kontakt
a den 
som 
äger 
huset.  

Önskar lite 
större hissar, 
ljusa och rena.  

Knapparna 
sitter i bra 
höjd och de är 
lätta att förstå 
hur man ska 
använda. 

15 år 4 ggr 

/vecka 

Bor på 
bottenvåning
en och åker 
hiss för att 
komma till 
förråd och 
tvättstuga. 

Går ofta fortare att gå i 
trapporna än att vänta på 
hissen, så jag går hellre. 
Men bra att det finns för 
de som behöver. 

Kan vara 
otäckt högt 
upp i ett hus, 
har läst om 
hissolyckor. 

Mer otäckt med 
äldre hissar som 
man inte litar på. 

Nja, inte utöver att trycka på 
knappen. 

- Inget särskilt, 
bra om 
hissarna har 
nödknappar 

- 

15 år 5 ggr 
/vecka 

 

Bor på 4e 
våningen 
och åker 
hiss när jag 
ska mellan 
mammas 
och pappas 
bostäder 

Bra att hissar finns och 
inte bara trappor för att 
det blir lättare att frakta 
grejer och för rullstols-
burna och de som har     
barnvagnar. 

Ja. Hissar som saknar 
en ”inre” dörr – och 
endast har dörrar 
på respektive 
våningsplan kan 
vara lite otäcka. 

Det finns en nödknapp som 
man kan trycka på. 

- Hissar ska 
vara fräscha, 
med bra ljus 
och låta 
bra/som att de 
fungerar som 
de ska 

- 
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8 HISSBESTÅND OCH ANTAL HISSAR 
MED SÄKERHETSRISK I SVERIGE 

8.1 NATIONELLT HISSBESTÅND 
I Sverige finns ca 126 000 varu- och personhissar registrerade. Siffran 
bygger på underlag från Boverkets årliga besiktningsstatistik, vilket ger en 
översiktlig bild över hur många hissar som finns, men är ingen exakt siffra. I 
besiktningsstatistiken ingår hissar som omfattas av krav på besiktning enligt 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12). Uppgifter inhämtas från 
privata kontrollorgan när en hiss genomgår någon av följande besiktningar: 

• Första besiktning – när en ny hiss har installerats ska den genomgå 
en första besiktning  

• Återkommande besiktning – de flesta hissar omfattas av ett 
besiktningsintervall på ett år 

• Revisionsbesiktning – genomförs om hissen har ändrats på ett sätt 
som har väsentlig betydelse för säkerheten, då ska en besiktning 
göras innan den börjar användas igen  

Dock finns ingen uppdelning på olika fastighetstyper i registret. Därmed 
saknas underlag för antal hissar i bostadshus. Det saknas även statistik för 
vilken typ av brister som medför ombesiktning.  

8.1.1 Mörkertal 

Såväl Boverket som flertalet av de som intervjuats anger att det finns ett 
mörkertal avseende: 

• Totalt antal hissar  
• Antal hissar som besiktigas 
• Antal hissar med säkerhetsrisk 

Det finns även osäkerheter i rapportering om nyinstallationer och hissar som 
installeras vid ombyggnationer. Enligt Hissförbundet är det uppskattningsvis 
ca 10–12 procent av befintliga och nya hissbeståndet som årligen inte 
besiktigas. Storleksordningen för obesiktigade hissar bekräftas även av 
intervjuade service – och kontrollföretag. Problemet lyfts även av de som 
genomför tillsyn av hissar.  

Skäl som anges är fler, men bl.a. att anlitande av service och besiktning kan 
falla mellan stolarna. Detta kan till exempel ske: 

• Vid uppköp av nya fastigheter. Om fastighetsägare inte lägger in 
hissarna i sina fastighetssystem genomförs inte service och 
besiktning per automatik 

• När en ny hiss byggs och installeras ingår garanti 5 år. I det ingår att 
ett serviceföretag sköter service och bokar in besiktningar. Därefter 
övergår ansvaret till fastighetsägaren som ska anlita företag som 
genomför service och besiktning, vilket ibland glöms bort  

• När driftpersonal slutar och överlämning av rutiner för hissar inte 
sker kan service och besiktning av hissar utebli. 
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8.1.2 Hissregister 

Innan avregleringen genomfördes 1995 ansvarade AB Statens 
anläggningsprovning för all besiktning av hissar, och registrering av data 
samlades i ett nationellt hissregister. Efter avregleringen övergick kontrollen 
till privata företag och registret stängdes ner. Enligt en av 
besiktningsföretagen som gett synpunkter till utredningen har myndigheterna 
saknat insyn över hissbeståndet sedan avregleringen.  

Vid intervjuer har behovet av ett nationellt register lyfts av såväl 
tillsynspersonal i kommuner, som service – och besiktningsföretag. De anser 
att ett hissregister skulle vara till stor hjälp för dem i säkerhetsarbetet. Främst 
för att fånga upp mörkertalet av hissar som är obesiktigade och för att få 
statistik för antal hissar, årsmodeller, tillverkare, återkommande brister hos 
vissa hisstyper etc. Arbetet med tillsyn och utförande av service- och 
besiktning anges bli betydligt enklare att genomföra om ett hissregister 
upprättas. Ett av besiktningsföretagen pekar på vikten av att registret endast 
är öppet för fastighetsägare, de serviceföretag som arbetar på uppdrag av 
dem, besiktningsföretag och kommunernas tillsynspersoner. Boverket bör ha 
ansvaret för hissregistret. bilaga 1 finns exempel från Norge på hur ett 
hissregister kan utformas.  

8.2 HISSBESTÅNDETS ÅLDER 
Flest hissar med säkerhetsbrister återfinns, av naturliga skäl, i äldre 
byggnader. För att få en överblick över vilken lagstiftning som gällde under 
olika tidsperioder är hissar kategoriserade i tre tidsperioder.  

Tabell 8 - Reglering för hissar installerade före år 1991, mellan år 1991–1999 samt 
efter år 1999. 

 Reglering 

Före år 1991 SFS 1939:783 samt 
Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 
92. Här ingår hissar utan skydd i 
korgöppningen och hissar med 
gallergrind eller vikdörr i korgöppning 
kombinerat med slagdörr till våningsplan. 

År 1991–1999 AFS 1989:5 . Hissar kan sakna korgdörr 
om hastigheten understiger 0,65 m/s. 
Även hissar med grind eller vikdörr i 
korgöppning kombinerat med slagdörr till 
våningsplan 

Efter år 1999 Harmoniserade standarder visar lämpliga 
lösningar för att uppfylla hissdirektivets 
krav, men de är frivilliga att följa.  

8.3 HISSAR MED BRISTANDE SÄKERHET I 
KORGÖPPNING 

Hissförbundet har utifrån uppgifter från Boverket samt med underlag från 
sina medlemsföretag uppskattat antalet hissar med säkerhetsrisk i 
bostadshus enligt nedan: 
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o Ca 5 800 hissar som har kombination med grind eller vikdörr i 
korgöppningen och slagdörr på våningsplanet   

o Ca 20 000 hissar som saknar skydd i korgöppningen.   

För att få en bild av om deras bedömning av antal hissar med bristande 
säkerhet är rimlig, har frågor om storleken på hissbestånd och andel hissar 
med säkerhetsrisk ställts via intervjuer till fastighetsägare, serviceföretag, 
kontrollorgan och organisationer. Endast fastighetsägare och serviceföretag 
har lämnat uppgifter. Övriga har hänvisat till sina medlemmar, alternativt 
avböjt att svara.  

8.3.1 Intervjuade fastighetsägares hissbestånd 

I Tabell 8 anger de flesta av de intervjuade fastighetsägarnas att deras 
hissbestånd till största del är installerade före1999. En fastighetsägare 
redovisar störst andel hissar efter 1999 och en saknar uppgift för antal 
hissar.  

Tabell 9 - Antal hissar angivna av fastighetsägare samt andel av totala hissbeståndet 
för olika åldersintervall 

Fastighets-
ägare 

Antal 
före 
1991 

Andel av 
totala be-
ståndet%   

Antal 
1991-
1999 

Andel av 
totala be-
ståndet%    

Antal 
efter 
1999 

Andel av 
totala be-
ståndet%    

Totalt 

Samhälls-
byggnads-
bolaget 

107 43 87 35 55 22 249 

Byggebo 20 11 158 84 10 5 188 

Familje-
bostäder, Gbg 

240 63 40 11 100 26 380 

Gävlegårdarna 146 35 30 7 246 58 422 

Riksbyggen43 355 6 568 8 6137 87 7060 

Helsingborgsh
em 

245 67 41 11 79 22 365 

Svenska 
Bostäder 

578 64 12 1 307 34 897 

Stockholmshe
m 

- - - - - - - 

Brf Volontären 
13 

1 50 - - 1 50 2 

 

I Tabell 9 redovisas fastighetsägarnas uppgifter för antal hissar som saknar 
skydd i korgöppning och antal hissar med grind eller vikdörr i korgöppning 
kombinerat med slagdörr till våningsplan. Endast tre fastighetsägare har 
lämnat uppgifter om detta. 

 
43 Riksbyggen är en medlemsorganisation och bland de hissar de har lämnat uppgift om 
inkluderas nybyggnation som sedan säljs vidare och förvaltas av bostadsrättsföreningar.  

 
 



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

 
 
39 
 

Hisstyp 1, utgör 1 till 5 % av fastighetsägarnas totala hissbestånd. Hisstyp 2, 
utgör 5 %, 28% respektive 43 % av fastighetsägarnas respektive 
hissbestånd.  

Intervjuade fastighetsägares hissbestånd täcker endast 1,5 % av 
Hissförbundets uppskattade siffror för hissar som saknar skydd i 
korgöppning och knappt 1 % av Hissförbundets uppskattade siffror för hissar 
med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till 
våningsplan. 

Tabell 10 - Andel hissar i beståndet med säkerhetsrisk angivna av fastighetsägare 

Fastighetsägare Hisstyp 1*, 
antal 

Andel av totala 
hissbeståndet, 
% 

Hisstyp 
2**, antal 

 

Andel av totala 
hiss-
beståndet, % 

Samhällsbyggnads-
bolaget 

- - - - 

Byggebo 0 - Uppg. 
saknas   

- 

Familjebostäder, 
Gbg 

3 1 164 43 

Gävlegårdarna 20 5 120 28 

Riksbyggen Uppg. 
saknas 

- Uppg. 
saknas 

- 

Helsingborgshem 1 - Uppg. 
saknas  

- 

Svenska Bostäder 11 1 47 5 

Stockholmshem 0 - Några få - 

Volontären 13, Brf 0 - 1 50 

Totalt 44  285  

* Hiss med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan, 
** Hiss som saknar skydd i korgöppning 

Vid en jämförelse med Hissförbundets uppskattning av antalet hissar med 
bristande säkerhet, så är den procentuella andelen hissar med grind eller 
vikdörr i korgöppning något lägre hos de tre fastighetsägarna, 3 % jämfört 
med Hissförbundets uppskattning på 5 %. Hissar utan skydd i korgöppningen 
angivna av de tre fastighetsägarna något högre, 19 %, jämfört med 
Hissförbundets 16 %, se tabell 10.   
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Tabell 11 - Procentuell andel hissar med säkerhetsrisk av landets hissbestånd resp. 
andel av tre fastighetsägares hissbestånd. 

 
Totalt antal 
hissar 

Hisstyp 1*, 
antal 

Andel 
% 

Hisstyp 2**, 
antal 

Andel 
% 

Nationellt 
Hissförbundet 

126000 5800 5 20000 16 

Fastighetsägare 1 69944 44 3  331 19 

* Hiss med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan, 
** Hiss som saknar skydd i korgöppning 

8.3.2 Intervjuade serviceföretag – antal hissar i servicebestånd för 
hissar 

I Tabell 11 redovisas svaren från de serviceföretag som har intervjuats. Fem 
har lämnat uppgift över hur många hissar som ingår i deras servicebestånd. 
Företag 1 till 4 har även lämnat information om antal hissar med de 
säkerhetsrisker som omfattas i denna utredning. Dock har de angett att 
antalen endast är en uppskattning, de har inga underlag som styrker antalet. 

Servicebestånden för företag 1–4 täcker ca 67 procent av Hissförbundets 
uppskattade siffror för hissar som saknar skydd i korgöppning och drygt 20 
procent av Hissförbundets uppskattade siffror för hissar med grind eller 
vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan. 

Tabell 12 – Serviceföretag - Andel hissar med bristande säkerhet i företagens 
servicebestånd för hissar 

Företag Antal hissar i 
service-
bestånd 

Hisstyp 1*, 
antal 

 

Andel av 
service-
bestånd % 

Hisstyp 
2**, antal   

Andel av 
service-
bestånd % 

1 1 700 85-170 10 850 50 

2 45 000 1 000 2 10 000 22 

3 6 500 150 2 1 600 24 

4 4 100 100 2 1 000 24 

5 Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

- 

6 7800 Uppgift 
saknas 

- Uppgift 
saknas 

- 

7 Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

- Uppgift 
saknas - 

- 

Totalt 65 100 1 165 till 1 
250 

 13 450  

*Hiss med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan, ** Hiss som 
saknar skydd i korgöppning 

I Tabell 12 görs en jämförelse av Hissförbundets uppskattning av antalet 
hissar med bristande säkerhet och den information som lämnats av 
serviceföretag 1–4. Serviceföretagen uppskattar att andelen hissar med 
grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan 

 
44 Omfattar endast underlag från Familjebostäder, Gävlegårdarna och Svenska bostäder 
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uppgår till 2 procent, något lägre jämfört med Hissförbundets 5 procent. 
Jämförelsen visar att den procentuella andelen hissar utan skydd i 
korgöppningen angivna av serviceföretagen är något högre än 
Hissförbundets uppskattning, 23 procent jämfört med 16 procent. 

Utifrån jämförelse av underlag från fastighetsägare och serviceföretag kan 
slutsats dras att Hissförbundets uppskattning av andelen hissar med grind 
eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan kan vara 
överskattad och att Hissförbundets uppskattning av andelen hissar utan 
skydd i korgöppningen kan vara underskattad. 

Då endast tre av de nio fastighetsägarna har lämnat uppgift på hur stor andel 
av deras totala hissbestånd som tillhör de utpekade hisstyperna med 
bristande säkerhet, samt då inte alla serviceföretag har register över sina 
kunders hissar, får underlaget tolkas med viss försiktighet. 
Tabell 13 - Procentuell andel hissar med säkerhetsrisk av landets hissbestånd resp. 
andel av fyra serviceföretags servicebestånd 

 
Totalt antal 
hissar 

Hisstyp 
1*, antal  

Andel % Hisstyp 
2**, antal  

Andel 
% 

Nationellt 
Hissförbundet 

126000 5800 5 20000 16 

Service-
bestånd/företag 

57 30045 1250 2 13450 23 

*Hiss med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan, ** Hiss som 
saknar skydd i korgöppning 

8.3.3 Definition för Modernisering av hiss  

Modernisering av hiss har i denna utredning definierats som att någon av 
åtgärderna i Tabell 14 föranleder en större renovering. I många hissar 
kommer installation av skydd i korgöppningen innebära att ytterligare 
åtgärder måste genomföras, enligt 2 kap.1 § BFS 2011:12 – även kallad H10 
när den kom. Den innebär att om en större ändring eller byte av väsentlig del 
på hissen utförs (utöver montage av korgdörr) medför det krav på ytterligare 
åtgärder på hissen i sin helhet (i schakt, maskinrum etc.). Installation av 
korgdörr kan till exempel föranleda att ett nytt styrsystem behöver installeras. 
När detta genomförs så omfattas hissen av nya krav på 
stannplansnoggrannhet, räddningsutrymme m.m. vilket föranleder ännu fler 
åtgärder.  

Vilka åtgärder som måste genomföras varierar från en hiss till en annan. 
Detta innebär att spannet på åtgärder som inkluderas i Modernisering av hiss 

är stort. 

  

 
45 Omfattar endast underlag från företag 1–4   
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Tabell 14 - Retroaktiva krav vid större ändring alt. byte av väsentlig del enligt 2 kap. 1 
§ BFS 2011:12 
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Byte av:   1 2 3 4 5 A B C D 

                      

Apparatställ/ 
styrsystem 

  X X X X   X X X X 

Hissmaskin   X X X X   X X X X 

Hisskorg   X X X X X         

Korginredning   X X X X           

 

Förklaring Tabell 14:  

Om till exempel ett  helt nytt styrsystem installeras blir punkt 1 till 4 och  a till 
c tvingande. 

1- Manöverorgan betyder att knappar, våningsvisare, talande 
meddelande etc. måste följa dagens krav på tydlighet mm 

2- Skydd i korgöppningen innebär oftast en automatisk korgdörr som 
förhindrar att kroppsdelar och saker kan komma i kontakt med 
schaktvägg etc. 

3- En nödtelefon som möjliggör talkontakt och identifiering av vart 
samtalet kommer ifrån.  

4- En tillräcklig belysning enligt reglerna och en nödbelysning som 
drivs av batteri och som tänds vid strömbortfall  

5- Ett oftast elektroniskt överlastskydd som förhindrar att drift vid för 
tung last/ för många personer i korgen. 

A- Beröringsskydd främst för äldre hissar med handtagslås där (små) 
fingrar kan peta och få en stöt eller värre. 

B- Gällande Räddningsutrymme främst för tekniker som jobbar i 
hisschaktet. Teknisk utrustning som säkerhetsställer att vid arbete 
det finns tillräckligt säkerhetsutrymme på korgtaket och i 
schaktgropen. 
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C- Utföra åtgärder så att evakuering av passagerare kan ske på ett 
säkert och smidigt sätt. Tex. se till att alla schaktdörrarna kan 
nödöppnas från utsidan. 

D- Säkerhetsställa att tillräcklig belysning finns i maskinrum och i 
hisschakt 

8.4 UTBYTE AV HISS 
Enligt serviceföretagen är utbyte av hiss den mest omfattande åtgärden och 
genomförs endast i de fall där hissen har nått sin tekniska eller ekonomiska 
livslängd eller om en renovering blir så kostsam att byte av hiss är mer 
kostnadseffektivt. 

8.5 TIDSINTERVALL FÖR MODERNISERING OCH 
UTBYTE AV HISSAR 

I Tabell 14 redovisar sju av de nio fastighetsägarna uppgift om antal hissar 
som de bytt ut eller moderniserat de senaste två åren. Majoriteten av 
angivna hissar har moderniserats och endast ett fåtal har ersatts med nya.   

Andelen åtgärdade hissar av det totala hissbeståndet har endast kunnat 
beräknas för sex av de sju fastighetsägarna, då en av dem inte har angett 
sitt totala hissbestånd. För dessa sex utgör andelen hissar som bytts ut eller 
moderniserats mellan tre och nio procent.   

8.5.1 Utbyte och modernisering de senaste två åren 

Tabell 15 - Utbyte/modernisering av hissar - fastighetsägare 

Fastighetsägare Antal hissar som bytts ut 
eller moderniserats, 
senaste 2 åren 

Andel av totala 
hissbeståndet % 

Samhällsbyggnadsbolaget 7 3 

Byggebo 8 4 

Familjebostäder, Gbg 26 7 

Gävlegårdarna 20 5 

Riksbyggen Uppgift saknas Uppgift saknas 

Helsingborgshem 34 9 

Svenska Bostäder 40 4 

Stockholmshem 20 Uppgift saknas 

Volontären 13, Brf 0 0 

Totalt 155  

8.5.2 Utbyte och modernisering kommande två respektive fem åren 

Hissförbundet har med hjälp av underlag från sina medlemmar uppskattat att 
ca 4000 hissar kommer bytas ut eller moderniseras inom två år och 10 000 
hissar kommer bytas ut eller moderniseras inom fem år, i samband med 
löpande underhåll. Av dessa antas ungefär 30 % avse hissar med nämnda 
säkerhetsbrister. Detta innebär att ca 1 200 hissar med säkerhetsbrister 
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kommer att bytas ut eller moderniseras inom två år och att totalt 3 000 hissar 
med säkerhetsbrister byts ut eller moderniseras inom fem år. Av det totala 
antal hissar med säkerhetsbrister bedöms ca 5 procent bytas ut eller 
moderniseras de kommande två åren och 12 procent de kommande fem 
åren. 

Det framgår inte i underlaget hur stor andel av de planerade åtgärderna som 
avser hissar som saknar skydd i korgöppningen respektive hissar som har 
kombination med grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr på 
våningsplanet. En fördelning kan antas som motsvarar samma fördelning 
som mellan respektive säkerhetsbrist, det vill säga 22,5 procent hiss som har 
kombination med grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr på 
våningsplanet och 77,5 procent hiss som saknar skydd i korgöppningen. 

Detta innebär att av de 5 800 hissar som har kombination med grind eller 
vikdörr i korgöppningen och slagdörr på våningsplanet så kommer 270 att 
åtgärdas inom två år och 674 att åtgärdas inom fem år i det planerade 
underhållet.  

Av de 20 000 hissar som saknar skydd i korgöppningen så kommer 930 att 
åtgärdas inom två år och 2 326 att åtgärdas inom fem år i det planerade 
underhållet. 

Majoriteten av intervjuade fastighetsägare avsätter en budget i sina 
underhållsplaner för hissarbeten som revideras årligen.  

I Tabell 15 redovisar åtta av de nio fastighetsägarna uppgift om antal hissar 
som de planerar byta ut eller modernisera de kommande två respektive fem 
åren. För sju av dem är andelen modernisering/utbyten de kommande två 
åren på ungefär samma nivå som för hissar som moderniserats de senaste 
två åren. För de kommande fem åren bedömer tre av fastighetsägarna att en 
större andel av deras hissar kommer moderniseras/ bytas ut, mellan 20 och 
26 procent. Två fastighetsägare har gjort samma bedömning som 
Hissförbundet, fyra procent modernisering/utbyte kommande fem år, och en 
har angivit en något högre andel, sju procent. En fastighetsägare har inte 
angivit sitt totala hissbestånd och andel kan därför inte beräknas. 
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8.5.3 Andel utbyte och modernisering angivna av fastighetsägare 

Tabell 16 - Utbyte/modernisering av hissar - fastighetsägare 

Fastighet-
sägare 

Modernisering 
/utbyten de 
kommande 2 
åren, antal 

Andel av 
totala hiss-
beståndet % 

Modernisering/ut
byten de 
kommande 5 
åren, antal 

Andel av 
totala hiss-
beståndet % 

Samhälls-
byggnads- 
bolaget 

20 
8 

50 
20 

Byggebo 8 4 20 11 

Familje-
bostäder, 
Gbg 

20 
5 

100 
26 

Gävlegård
arna 

40 9 100 24 

Riksbygge
n 

150 2 300 4 

Helsingbor
gshem 

10 3 25 7 

Svenska 
Bostäder 

15 2 35 4 

Stockholm
shem 

5  10  

Volontären 
13, Brf 

-  -  

Totalt 253  740  

 

Endast tre av serviceföretagen har kunnat lämna uppgifter om antal utbyten 
och moderniseringar som deras kunder planerar att genomföra, se Tabell 16. 
Serviceföretagen har varit mer försiktiga i sin bedömning av planerade 
utbyten och moderniseringar jämfört med fastighetsägarna. För de 
kommande två åren har de angivit att 1–6 procent av deras servicebestånd 
kommer att moderniseras eller bytas ut, respektive 2–15 procent de 
kommande fem åren. 
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8.5.4 Andel utbyte och modernisering angivna av serviceföretag 

Tabell 17 - Utbyte/modernisering av hissar i hissportfölj - angivna av serviceföretag 

Service
företag 

Modernisering 
/utbyten de 
kommande 2 
åren, antal 

Andel av totala 
service-
beståndet (%) 

Modernisering/ 
utbyten de 
kommande 5 
åren, antal  

Andel av totala 
service-
beståndet (%) 

1 100 6 250 15 

2 - - - - 

3 50-80 1 125-400 2-6 

4 40 1 100 2 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

Totalt 190 till 220  475 till 750  

 

Beroende på vilken affärsrelation och avtal som företagen har med kunderna 
som ingår i deras servicebestånd, är det mer eller mindre svårt för dem att 
uppskatta deras del av kundens totala hissvolym. I de fall det finns avtal för 
längre samarbeten är uppskattningen enklare att göra. 

Notera att siffrorna i Tabell 15, Tabell 16 och Tabell 17 är en uppskattning 
från serviceföretagen och fastighetsägarna av hur många hissar som totalt 
kan komma att moderniseras/bytas ut, utifrån de behov av underhåll som 
finns. Storlek på åtgärderna kan variera.   
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9 KOSTNAD VID INFÖRANDE AV 
RETROAKTIVA KRAV  

I detta kapitel presenteras kostnader för de åtgärder som kan genomföras för 
att avhjälpa säkerhetsbrister i hissar som saknar skydd i korgöppningen eller 
har kombination med grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr på 
våningsplanet. Åtgärderna definieras i kapitel 4.1 Åtgärder för att avhjälpa 
säkerhetsrisker. 

9.1 KOSTNAD FÖR RESPEKTIVE ÅTGÄRD 
Kostnaden för att installera vertikal plåt samt fotocellist för att begränsa 
risken för klämning mellan korgrind/vikdörr och slagdörr har uppskattats till 
ca 50 000 kr. Ingen fastighetsägare eller entreprenör har specificerat en 
exakt kostnad för denna åtgärd men ett par aktörer har uppgett ett 
kostnadsintervall för att åtgärda säkerhetsbrister där fotocellridå har ingått 
som en alternativ åtgärd. I dessa fall har den lägsta kostnadsangivelsen 
antagits avse vertikal plåt samt fotocellist, vilket överensstämmer med 
WSP:s hissakkunniges uppfattning. 

Kostnaden för byte eller installation av tät korgdörr i korgöppningen har av 
intervjuade aktörer uppskattats till mellan 75 000 och 100 000 kr. 

9.1.1 Faktorer som påverkar entreprenadkostnaden 

För moderniseringar varierar kostnaden beroende på vilka åtgärder som 
inkluderas och vilka retroaktiva krav som behöver uppfyllas i samband med 
moderniseringen. Genomförande av säkerhetsåtgärder för att avhjälpa 
säkerhetsbrister i korgöppning uppskattas kosta 200 000–800 000 SEK.  

Det som primärt påverkar entreprenadkostnaden är typ av hiss (linhiss, 
hydraulhiss etc.) som ska genomgå utbyte/modernisering. Andra 
kostnadsdrivande aspekter som nämns är antal plan och lyfthöjder, 
förutsättningar i hisschaktet samt om styrsystem och hissmotor behöver 
åtgärdas. Bristande utbud av entreprenörer på marknaden är också en faktor 
som både påverkar kostnaden och behov av långsiktig planering. 

Att kostnaden för att modernisera en hiss är så olika beror också på att 
omfattningen på den åtgärd som behöver genomföras avgör vilka andra krav 
som måste uppfyllas. Om det till exempel räcker att enbart montera en ny 
korgdörr för att avhjälpa säkerhetsbrister i korgöppningen så behöver 
vanligtvis inga andra åtgärder genomföras. Om bytet av korgdörr däremot 
föranleder att ett nytt styrsystem behöver installeras så omfattas hissen av 
nya krav på stannplansnoggrannhet, räddningsutrymme etc. vilket medför 
högre kostnad. I hissar där det tidigare saknats korgdörr kan hisskorgen och 
schaktet vara för litet för att kunna installera en korgdörr utan att göra avkall 
på tillgänglighet. I dessa fall kan ett utbyte hissen vara ett alternativ till en 
modernisering.  

Kostnad för utbyte av hela hissen anges uppgå till 800 000 – 1 000 000 SEK.  

I Tabell 17 redovisas både de kostnadsintervall som uppskattats av 
fastighetsägare respektive entreprenörer, samt en sammanvägning av 
dessa. Kostnaden för att modernisera en hiss är väldigt divergerad, varför 
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det är svårt att göra en sammanvägd bedömning av en genomsnittlig 
renovering. Om en modernisering överskrider 500 000 kr så är det troligt att 
fastighetsägaren istället överväger att byta ut hissen. Därför antas den 
genomsnittliga kostnaden för modernisering att ligga under 500 000 kr. 

Tabell 18 - Kostnad för åtgärder för att avhjälpa säkerhetsbrister i hissar som saknar 
skydd i korgöppningen eller har kombination med grind eller vikdörr i korgöppningen 
och slagdörr på våningsplanet 

Åtgärd Sammanvägd 
kostnad, SEK 

Kostnad, SEK 
angivna av 
fastighetsägare 

Kostnad SEK 
angivna av 
serviceföretag 

Byte av hiss 900 000 600 000 – 1 000 000  

Modernisering 
av hiss 

400 000 200 000 – 700 000 300 000 – 800 000 

Byte/installation 
av korgdörr 

80 000 50 000 – 150 000 75 000 – 100 000 

Installation av 
vertikal plåt 
samt fotocellist 

50 000 50 000 50 000 

 

9.2 ANTAGEN GENOMFÖRANDEGRAD AV 
RESPEKTIVE ÅTGÄRD 

Enligt hissförbundet finns ca 5 800 hissar som har kombination med grind 
eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr på våningsplanet, samt ca 20 000 
hissar som saknar skydd i korgöppningen. 

Utifrån det underlag som finns tillgängligt går det inte att bedöma hur stor 
andel av hissarna som behöver bytas ut, göra en modernisering respektive 
enbart sätta in skydd i korgöppningen.  

De hissar som har kombination med grind eller vikdörr i korgöppningen och 
slagdörr på våningsplanet, Hisstyp 1, antas till största del kunna antingen 
installera vertikal plåt samt fotocellist mellan vikdörr och slagdörr. Åtgärderna 
att byta ut korggrinden till en vikdörr utan att genomföra några ytterligare 
åtgärder eller genomföra moderniseringar kommer också vara vanliga 
åtgärder. Dessa hissar kommer i stor utsträckning inte vara aktuella för 
utbyte av hiss, då detta hissbestånd till stor del utgörs av äldre hissar där 
schakten ofta är för små för att kunna installera en mer modern hiss.  

De hissar som helt saknar skydd i korgöppningen, Hisstyp 2, antas komma 
behöva installera korgdörr samt i stor omfattning behöva genomföra 
moderniseringar i samband med att skydd i korgöppning installeras.  

Bland Hisstyp 1 antas att endast 2 % bytas ut. Av övriga hissar inom denna 
typ antas hälften installera vertikal plåt samt fotocellist och resterande hissar 
i lika stor utsträckning moderniseras och byta korgdörr.  

Bland Hisstyp 2 antas 75 % behöva göra en större modernisering och 22 % 
antas bytas ut helt. Endast 3% antas kunna sätta in korgdörr utan att göra 
några andra åtgärder och inga av dessa hissar antas kunna avhjälpa 
säkerhetsriskerna med enbart vertikal plåt samt fotocellist.  
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I Tabell 18 redovisas vilka hissar som antas omfattas av respektive åtgärd. 
Dessa antaganden är en grov uppskattning gjorda utifrån erfarenhet och 
praktik hos WSP:s hisspecialister. 

Tabell 19 – Antal hissar av respektive typ som antas genomföra olika 
säkerhetsåtgärder. 

Åtgärd Hisstyp 1*, antal   Hisstyp 2**, antal   Totalt 

Byte av hiss 116 4 400 4 516 

Modernisering av 
hiss 1 392 15 000 16 392 

Byte/installation av 
korgdörr 

1392 600 1 992 

Installation av 
vertikal plåt samt 
fotocellist 

2900 0 2 900 

Totalt 5 800 20 000 25 800 

*Hiss med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan, **Hiss som 
saknar skydd i korgöppning 

9.3 TOTAL KOSTNAD FÖR AVHJÄLPANDE AV 
SÄKERHETSBRISTER 

Den totala kostnaden för genomförandet av säkerhetsåtgärder redovisas i 
Tabell 20. 

Den totala kostnaden för införande av retroaktiva krav gällande säkerhet i 
korgöppning bedöms uppgå till drygt 10,9 miljarder kronor. 

Kostnaden för att åtgärda säkerhetsbrister i hissar som saknar skydd i 
korgöppning beräknas uppgå till drygt 10 miljarder kronor. Kostnaden för att 
åtgärda säkerhetsbrister i hissar med grind eller vikdörr i korgöppning 
kombinerat med slagdörr till våningsplan beräknas uppgå till drygt 900 
miljoner kronor. 

 

Tabell 20 - Kostnad för rekommenderade säkerhetsåtgärder, användare av hiss 

Åtgärd 

Kostnad 
per 

åtgärd, 
SEK 

Antal hissar som bedöms 
genomföra av åtgärden 

Total kostnad för åtgärden, 
MSEK 

Hisstyp 1* Hisstyp 2** Totalt Hisstyp 1* Hisstyp 2** Totalt 
Byte av hiss 900 000 116 4 400 4 516 104,4 3960 4064,4 
Modernisering 
av hiss 400 000 1 392 15 000 16 392 556,8 6000 6556,8 

Byte/installation 
av korgdörr 80 000 

1 392 600 1 992 
111,36 48 159,36 

Installation av 
vertikal plåt 
samt fotocellist 

50 000 
2 900 0 2 900 

145 0 145 

Totalt  5 800 20 000 25 800 918 10 008 10 926 
*Hiss med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan, **Hiss som 
saknar skydd i korgöppning 
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9.4 KOSTNAD EXKLUSIVE PLANERAT UNDERHÅLL 
Även om retroaktiva krav inte införs så kommer vissa av hissarna med 
säkerhetsbrister att åtgärdas i och med det planerade underhållet. Denna 
kostnad borde alltså inte inräknas i kostnaden för införande av retroaktiva 
krav. 

Entreprenörer och serviceföretag bedömer att genomförande av åtgärder 
enligt ovan kommer ta cirka 10 år, utifrån tillgång till entreprenörer på 
marknaden.  

Under den perioden skulle ca 1 350 av de 5 800 hissar som har kombination 
med grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr på våningsplanet 
åtgärdas i samband med planerat underhåll, och ca 4 650 av de 20 000 
hissar som saknar skydd i korgöppningen. Se kapitel 8.5.2 Utbyte och 
modernisering kommande två respektive fem åren.  

Om dessa hissar räknas bort från de hissar som kommer åtgärdas till följd av 
retroaktiva krav fås ett genomförande av rekommenderade åtgärder enligt 
Tabell 21 till en kostnad enligt Tabell 22.. 

Tabell 21 - Antal hissar av respektive typ som antas genomföra olika 
säkerhetsåtgärder, exklusive de hissar som antas genomföra säkerhetsåtgärderna 
vid löpande underhåll. 

Åtgärd Hisstyp 1*, 
antal   

Hisstyp 2**,  
antal   

Totalt 

Byte av hiss 89 3 377 3 466 

Modernisering av hiss 1 068 11 512 12 580 

Byte/installation av 
korgdörr 

1 068 460 1 529 

Installation av vertikal 
plåt samt fotocellist 

2 226 0 2 226 

Totalt 4 451 15 349 19 800 

*Hiss med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan, **Hiss som 
saknar skydd i korgöppning 

Den totala kostnaden för införande av retroaktiva krav gällande säkerhet i 
korgöppning bedöms uppgå till ca 8,4 miljarder kronor, exklusive de hissar 
som antas åtgärdas via löpande underhåll. 

Kostnaden för att åtgärda säkerhetsbrister i hissar som saknar skydd i 
korgöppning beräknas uppgå till ca 7,7 miljarder kronor. Kostnaden för att 
åtgärda säkerhetsbrister i hissar med grind eller vikdörr i korgöppning 
kombinerat med slagdörr till våningsplan beräknas uppgå till ca 700 miljoner 
kronor. 
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Tabell 22 - Kostnad för rekommenderade säkerhetsåtgärder i hissar som inte 
åtgärdas vid löpande underhåll. 

Åtgärd 

Kostnad 
per 

åtgärd, 
SEK 

Antal hissar som bedöms 
genomföra av åtgärden Total kostnad för åtgärden, MSEK 

Hisstyp 
1* 

Hisstyp 
2** Totalt Hisstyp 1* Hisstyp 2** Totalt 

Byte av hiss 900 000 89 3 377 3 466 80,1 3039,1 3119,2 
Modernisering 
av hiss 400 000 1 068 11 512 12 

580 427,3 4604,7 5032,0 

Byte/installation 
av korgdörr 80 000 1 068 460 1 529 85,5 36,8 122,3 

Installation av 
vertikal plåt 
samt fotocellist 

50 000 2 226 0 2 226 111,3 0,0 111,3 

Totalt  4 451 15 349 19 
800 704 7 681 8 385 

9.5 *HISS MED GRIND ELLER VIKDÖRR I 
KORGÖPPNING KOMBINERAT MED SLAGDÖRR 
TILL VÅNINGSPLAN, **HISS SOM SAKNAR SKYDD 
I KORGÖPPNINGKÄNSLIGHETSANALYS 

Då kostnaderna för modernisering av en hiss samt bedömningen av antal 
hissar som kommer genomföra respektive åtgärd bygger på antaganden har 
även en översiktlig känslighetsanalys gjorts för dessa parametrar. Genom att 
ändra en parameter i taget visar känslighetsanalysen hur känsligt resultatet 
är för variationer i gjorda antaganden.  

Känslighetsanalysen är gjord för kostnadsberäkningen för de hissar som inte 
antas genomföra säkerhetsåtgärder i samband med planerat underhåll. Den 
visar att: 

Om kostnaden för att modernisera en hiss varieras inom intervallet 250 000 
– 550 000 kronor så blir total kostnad för införande av retroaktiva krav inom 
intervallet 6,5–10,3 miljarder kronor.  

Om andelen hissar av Hisstyp 1 som moderniseras antas variera mellan 15 
% och 35 % så fås en total kostnad för införande av retroaktiva krav inom 
intervallet 8,3 – 8,5 miljarder kronor. 

Om andelen hissar av Hisstyp 2 som byts ut antas variera mellan 15 % och 
40 % så fås en total kostnad för införande av retroaktiva krav inom intervallet 
7,8–9,8 miljarder kronor. 

Känslighetsanalysen visar att det är framförallt kostnaden för åtgärderna och 
vilka typer av åtgärder som kommer krävas för Hisstyp 2, hiss som saknar 
skydd i korgöppning, som är avgörande för vad den totala kostnaden blir. 
Vilka åtgärder som genomförs på Hisstyp 1 har inte lika stor påverkan på 
totalkostnaden. 

9.6 ÅRLIG KOSTNAD FÖR ÅTGÄRDANDE AV HISS 
För att kunna jämföra kostnaden för att genomföra retroaktiva krav med den 
samhällsekonomiska nyttan som redovisas i konsekvensutredningen så har 
annuiteter för investeringskostnaderna för respektive åtgärd räknats fram. En 
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samhällsekonomisk ränta på 3,5 % har använts samt livslängder enligt Fel! 
Hittar inte referenskälla..  

I åtgärden Byte av hiss, ingår olika komponenter med olika livslängd. Vissa 
delar kommer behöva uppgraderas eller bytas ut efterhand för att 
upprätthålla hissens funktionalitet. För att beakta detta har en livslängd på 25 
år antagits, men att ett restvärde på hissen kvarstår. Efter 25 år antas en 
kostnad motsvarande en Modernisering vara helt förbrukad. Av resterande 
del av investeringen,  500 000 kr, antas  hälften av värdet kvarstå, dvs. 
250 000. Detta restvärde har nuvärdesberäknats och exkluderats från 
investeringskostnaden för att kunna beräkna en annuitet för Byte av hiss.  

Tabell 23 - Livslängd och annuitet för åtgärder för att avhjälpa säkerhetsbrister i 
hissar som saknar skydd i korgöppningen eller har kombination med grind eller 
vikdörr i korgöppningen och slagdörr på våningsplanet 

Åtgärd Sammanvägd 
kostnad, SEK Bedöms livslängd 

Annuitet, vid 
3,5 % 
kalkylränta, SEK 

    
Byte av hiss + restvärde 
efter 25 år 794 213 25 48 188 

Modernisering av hiss 400 000 25 24 269 

Byte/installation av 
korgdörr 80 000 20 5 628 

Installation av vertikal 
plåt samt fotocellist 50 000 20 3 518 

 

Annuiteten av den totala samhällskostnaden för genomförandet av 
säkerhetsåtgärder har räknats fram exklusive de hissar som åtgärdas via 
löpande underhåll. Denna redovisas i Tabell 24. 

Den totala annuiteten för införande av retroaktiva krav gällande säkerhet i 
korgöppning bedöms uppgå till ca 490 miljoner kronor. 

Kostnaden för att åtgärda säkerhetsbrister i hissar som saknar skydd i 
korgöppning beräknas uppgå till ca 445 miljoner kronor med kostnaden för 
att åtgärda säkerhetsbrister i hissar med grind eller vikdörr i korgöppning 
kombinerat med slagdörr till våningsplan beräknas uppgå till ca 45 miljoner 
kronor. 
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Tabell 24 - Annuiteten av den totala samhällskostnaden. 

Åtgärd 
Annuitet för 
åtgärden, 

SEK 

Antal hissar som bedöms 
genomföra av åtgärden 

Total annuitet för åtgärden, 
MSEK 

Hisstyp 1* Hisstyp 2** Totalt Hisstyp 1* Hisstyp 2** Totalt 
Byte av hiss + 
restvärde efter 
25 år 

48 188 89 3 377 3 466 
4,3 162,7 167,0 

Modernisering 
av hiss 24 270 1 068 11 512 12 580 

25,9 279,4 305,3 

Byte/installation 
av korgdörr 5 629 1 068 460 1 529 

6,0 2,6 8,6 

Installation av 
vertikal plåt 
samt fotocellist 

3 518 2 226 0 2 226 

7,8 0,0 7,8 

Totalt  4 451 15 349 19 800 44 445 489 
*Hiss med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till våningsplan, **Hiss som 
saknar skydd i korgöppning 

9.7 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER 
Analys av hur drifts- och underhållskostnaderna påverkas vid genomförande 
av säkerhetsåtgärder har inte ingått i denna utredning. Vid intervjuerna har 
det framkommit att den generella uppfattningen hos fastighetsägarna är att 
drift- och underhållskostnader minskar när äldre hissar byts mot nya eller 
moderniseras. Både via minskade energikostnader till följd av 
energieffektivare system samt lägre reparations- och underhållskostnader. 
Dock noterades av flera att det kan finnas undantag där underhållskostnader 
ökar till följd av att nya potentiella felkällor introduceras i modernare hiss. 

9.8 KOSTNADER UTAN RETROAKTIVA KRAV 
Kostnaderna i Tabell 22 beräknas infalla inom de kommande 10 åren efter 
ett införande av retroaktiva krav, utifrån tillgång till entreprenörer på 
marknaden. Om retroaktiva krav inte införs så kommer säkerhetsåtgärderna 
ändå att genomföras i samband med löpande underhåll, men över en längre 
tidshorisont.  

Om retroaktiva krav inte införs så kommer 600 hissar med säkerhetsbrister 
åtgärdas årligen i samband med löpande underhåll, enligt uppskattning från 
Hissförbundet. Detta innebär att samtliga hissar med säkerhetsbrister 
kommer vara åtgärdade efter 43 år. 

Det innebär att den beräknade kostnaden på 10,9 miljarder kronor för 
åtgärdande av hissar med säkerhetsbrister kommer att infalla under en 40-
årsperiod istället för under en 10-årsperiod om retroaktiva krav inte införs.  

En kostnad på cirka 2,5 miljarder kronor kommer fortfarande att infalla under 
år 1–10, i samband med löpande underhåll, vilket avhjälper säkerhetsbrister i 
6000 hissar. Kostnaden i Tabell 22 på 8,4 miljarder kronor kommer istället att 
infalla under år 11-43 utan retroaktiva krav, när resterande 19 800 hissar 
med säkerhetsbrister åtgärdas i samband med löpande underhåll. Detta 
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innebär också att cirka 2000 hissar kommer ha kvar sina säkerhetsbrister i 
nästan 40 år. 
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10 INTERVJUADE AKTÖRERS SYN PÅ 
RETROAKTIVA KRAV 

Vid införande av retroaktiva krav lyfter tillfrågade aktörer flera aspekter som 
måste tas i beaktning. De poängterar att säkerhet måste ställas i relation till 
tillgänglighet och social hållbarhet för de boende samt att hänsyn måste tas 
till tidsmässiga samt ekonomiska aspekter. För att underlätta anpassning till 
retroaktiva krav lyfter aktörerna tydliga regelverk och tidsplaner samt 
ekonomiskt stöd som centralt för att på ett optimalt sätt åtgärda problemen 
med hissar med säkerhetsrisk.  

Nedan redovisas vad olika aktörer har svarat. Se även sammanställning 
bilaga 5 och 6 med mer detaljerad information.  

10.1 FASTIGHETSÄGARE 
Fastighetsägare är generellt sett positiva till införandet av retroaktiva krav 
flerbostadshus. De lyfter möjligheter som att öka säkerheten hos 
användarna, att underhålls- och energikostnader minskar samt att värdet för 
fastigheterna ökar, se Tabell 25 och 26 

Tabell 25 - Intervjuade fastighetsägares syn på införande av retroaktiva krav 

 Hur ställer ni till införandet av retroaktiva krav på äldre 
hissar? 

Samhällsbyggnads-
bolaget 

“Känns spontant klokt” 

Byggebo Ur ett kostnadsperspektiv motsätter vi oss det. Vi har 
ganska bra hissar, arbetar med förebyggande arbete och 
byter redan så många hissar/år som vår ekonomi tillåter. 

Familjebostäder, Gbg Vi är försiktigt/helt positiva till införandet. Vi värnar om 
säkerheten för hyresgäster, vilket vi visar i vårt arbetssätt. 

Gävlegårdarna Problem endast om man inför krav som blir svåra att 
uppfylla p.g.a. platsbrist eller liknande. Annars inga 
problem med krav på säkerhet i hissar. Det är såklart även 
en ekonomisk fråga. 

Riksbyggen Det vore konstigt om vi inte ställde oss bakom det. 
Regelverket kan behöva ta hänsyn till små föreningar som 
inte kan göra allt på en gång, utan att man kanske får en 
viss tid på sig att genomföra det. De med mer hyresrätter 
fokuserar mer på driftnetto. Fastighetsägare i mer 
segregerade områden får kanske svårare att genomföra.  

Helsingborgshem Vi har stort fokus på säkerhet. Spontant är vi positiva till 
förslaget.  

Svenska Bostäder Bra, safety first. Den allmänna synen på ansvar för olyckor, 
där barn leker osv, har skiftat de senaste 50 åren. Tidigare 
ansvarade föräldrar, nu är det någon annan.   

Stockholmshem Det är bra. Vi har uppgraderat allt och ligger bra till. 

Volontären 13, Brf Säkerhet viktig, samtidigt en stor utgift och en 
kostnadsfråga. 



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

 
 
56 
 

10.1.1 Möjligheter 

Ökad säkerhet står i fokus och nämns genomgående av fastighetsägarna. 
Minskade kostnader för energi- och underhåll är andra möjligheter som lyfts. 

Tabell 26 - Möjligheter med införande av retroaktiva krav 

 Vilka möjligheter ser ni med införande av 
retroaktiva krav? 

Samhälls-
byggnadsbolaget 

Via ett rejält omtag öka säkerheten och kunna minska 
underhållet 

Byggebo Lägre energikostnader och mindre underhåll 

Familjebostäder, Gbg Säkerhetsaspekten uppgraderas 

Gävlegårdarna Säkerhetsmässigt 

Riksbyggen Höjer status på fastigheten och hyra/ månadsavgift i 
HRF/BRF kan höjas. 

Helsingborgshem Ökad säkerhet givetvis och allt vad det innebär, men 
det är väsentligt att ”insatsen möter vinningen”. 

Svenska Bostäder Känns bra att ligga i framkant. 

Stockholmshem Säkerheten ökar 

Volontären 13, Brf Det blir säkrare 
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10.1.2 Utmaningar 

Fastighetsägare trycker på att ökad säkerhet måste ställas i tydlig relation till 
fastighetsägarnas storlek och ekonomiska kapacitet samt kostnaden för att 
genomföra åtgärderna. Några anger att de idag arbetar med både utbyten 
och moderniseringar i den utsträckning budgeten tillåter. 

De anser också att kraven gällande de tekniska aspekterna måste kunna 
anpassas efter situationsspecifika fall och förutsättningar. De lyfter även 
utmaningar med att installera t.ex. en korgdörr i ett utrymme med platsbrist 
vilket kan leda till konflikt mellan tillgänglighet och säkerhet. Även målkonflikt 
för bevarandekrav och säkerhet nämns som en utmaning. 

Tabell 27 - Utmaningar med införande av retroaktiva krav 

 Vilka utmaningar ser ni med att införa retroaktiva krav? 

Samhälls-
byggnadsbolaget 

Ekonomin, ett antal hissar kommer hamna i en gråzon mellan de 
mest akuta och de som är hyfsat bra. 

Byggebo Även om gamla hissar byts ut till nya är inte alltid hisschaktet 
tillräckligt stort, för att tex tillgodose krav på tillgänglighet. 
Permobiler kommer tex inte in i alla våra hissar. De är ändå 
installerade under 80–90 tal. Ska hela hisschaktet rivas upp blir 
det tekniskt svårt och mycket dyrt. 

Familjebostäder, 
Gbg 

Tid, med en för snäv deadline och den ekonomiska aspekten.  
Utrymme är ett problem i detta sammanhang, t.ex. minskar ytan 
när man inför åtgärder med nya dörrar eller så. Målkonflikter 
mellan säkerhet och tillgänglighet. 

Gävlegårdarna Tidsaspekten: många hissar saknar skydd i korgöppning när det 
handlar om bostäder. Det krävs en lång tidsperiod för att åtgärda 
dessa brister.  

Riksbyggen Kostnaden kan variera stort beroende på om hela hissen 
behöver rivas ut och bytas. Tid för ombyggnation är viktig att ha i 
beaktande. Tillgänglighetsaspekten hamnar i fokus, för boenden 
som är beroende av hissen  

Helsingborgshem Kraven får inte vara svart/vita-krav, utan anpassningsbara till 
vissa specifika fall och förutsättningar. Vi bör ha goda 
ekonomiska muskler att hantera nya retroaktiva krav (= mindre 
känsliga för tidsaspekten). Vinsten som uppnås (ökad säkerhet) 
med nya krav måste dock ställs tydligt mot kostnadsaspekten. 

Svenska Bostäder Hissar kan bli trängre så att t.ex. möbler inte längre får plats. 
Gäller t.ex. saxgrind, som kan vara lätt att fastna i. Ekonomi kan 
sätta stopp, svårt för mindre fastighetsägare. 

Stockholmshem Av byggnadstekniska skäl så kanske det inte får plats med 
innerdörrar. Kulturella aspekter att man inte får ”förstöra” äldre 

hissar. Då får man hitta andra lösningar såsom ljusridå. 

Volontären 13, Brf Det blir mindre yta i hissen. 
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10.1.3 Åtgärder som kan underlätta införande av retroaktiva krav 

Flertalet fastighetsägare ser att bidrag är det styrmedel som skulle underlätta 
införande av de retroaktiva kraven, då alla fastighetsägare inte har ekonomi 
att genomföra de åtgärder som krävs. 

Tabell 28 - Vad skulle underlätta införandet av retroaktiva krav? 

 Vad skulle underlätta införandet av retroaktiva 
krav? 

Samhällsbyggnadsbolaget Tydliga krav och införande med framförhållning, så 
det ges möjlighet till planering.  

Byggebo Bidrag 

Familjebostäder, Gbg Statliga bidrag 

Gävlegårdarna Bidrag  

Riksbyggen Bidrag för att genomföra, samt andra incitament 
(skatter, avgifter) för att motivera. Kraven ska vara 
formulerade så att det blir enkelt att applicera i ett 
befintligt fastighetsbestånd. 

Helsingborgshem Undantags-möjligheter” som vid behov kan bedömas 
i enskilda fall.  

Svenska Bostäder Vi har muskler för att åtgärda på en gång. Men en 
mindre fastighetsägare kan få svårt. Kan också bli 
svårt om man har ett väldigt stort hissbestånd. 

Stockholmshem För oss är det inte ett stort problem. Vi har bra 
budget att hålla hissbeståndet säkert 

Volontären 13, Brf Ja, om det fanns någon form av bidrag att söka. 
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10.2 Organisationer 
Åsikterna skiljer sig åt mellan organisationerna. Sju av de tillfrågade är 
positiva till införande av retroaktiva krav utifrån ett säkerhetsperspektiv, men 
hänvisar till reservationer som bör tas i beaktning. Två av de tillfrågade är 
emot införandet.   

Tabell 29 -Intervjuade organisationers syn på införande av retroaktiva krav -  

Organisation Positiv Negati
v 

Reservationer 

Arbetsmiljöverket - - Anser att lagstiftning finns via hissdirektivets 
hänvisning till bilaga 1 i maskindirektivet  

Barnombudsmannen, 
BO 

X  Inga alls, ökad säkerhet ger större trygghet för 
barnen 

Bostadsrätterna X  Kraven måste ta hänsyn till byggnaders 
specifika förutsättningar 

Byggnadsnämnden 
Göteborg 

X  1)Inför ett nationellt register, 2) 
sanktionsmöjligheter 3) utökade resurser för 
tillsyn 

Byggnadsnämnden 
Stockholm 

X  1)Inför ett nationellt register, 2) 
sanktionsmöjligheter 3) utökade resurser för 
tillsyn 

DHR – Delaktighet 
Handlingskraft 
Rörelsefrihet 

X  Utpeka ansvar för att boende:1) inte blir fast i 
sina bostäder; 2) inte tvingas flytta; 3) inte får 
ökat behov av hemtjänst om otillgänglighet ökar 

Fastighetsägarna  X Fastighetsägarna är positiva till ökad säkerhet 
men menar att retroaktiva krav kan vara 
kostnadsdrivande. Fastighetsägare har ett stort 
ansvar för säkerhet i sina fastigheter och kan på 
frivillig basis besluta om hissar bör åtgärdas, 
vilket bedöms vara mer kostnadseffektivt. 
Fastighetsägarna anser därför att man istället 
bör gå vidare med hur uppföljning av krav ska 
ske via tillsyn. Som del i det arbetet behöver ett 
offentligt hissregister upprättas. De ser också 
behov av utökad information till fastighetsägare 
och är positiva till att hjälpa till med den. 

Föreningen Sveriges 
byggnadsinspektörer 

- - 1)Nationellt hissregister, 2) sanktionsmöjligheter 
3) utökade resurser för tillsyn 

Hissförbundet X  Inga 

Hyregästföreningen X  Det behöver utredas vem som ska betala. 

Sveriges praktiserande 
byggantekvarier 

  Har valt att inte delta. 

Sveriges Allmännytta - - Ny person på befattning som valt att inte delta 

Sveriges kommuner & 
Regioner, SKR 

 X Negativ om byggnadsnämnderna får ansvar för 
tillsynen, då de redan har hög belastning med 
liten andel resurser till förfogande. 
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10.2.1 Möjligheter 

Tabell 30 - Möjligheter med att införa retroaktiva krav 

 Vilka möjligheter ser ni med att införa retroaktiva 
krav 

Arbetsmiljöverket Ej svarat 

Barnombudsmannen, BO Barnrättsperspektivet och skyddsaspekten. Hela 
grundfrågan är bra ur ett barnrättsperspektiv att 
hissarna blir säkrare för barn. 

Bostadsrätterna De som hör av sig till Bostadsrätterna vill göra rätt och 
är måna om att inte utsätta sina medmänniskor för fara, 
och vill att det ska vara tryggt och säkert att bo i 
föreningen. 

Byggnadsnämnden Göteborg Säkerhetsförbättringar kan aldrig vara fel. Kan det 
göras från ett tillgänglighets- och antikvariskt bra sätt är 
det jättebra. 

Byggnadsnämnden Stockholm Kraven är bra och nödvändiga för att få ökad säkerhet 

DHR – Delaktighet 
Handlingskraft Rörelsefrihet 

Att man lyfter tillgänglighetsaspekten.  

Fastighetsägarna Är positiva till ökad säkerhet men menar att retroaktiva 
krav inte är en kostnadseffektiv lösning. Det är viktigt att 
kostnaderna ställs i relation till tillbud och retroaktiva 
krav måste alltid kunna motiveras.  

Hissförbundet Förbättrad säkerhet men även tillgänglighet. Ganska 
enkelt att öka tillgängligheten om slagdörren ersätts. Ta 
fram en lista för de tillgänglighetslösningar som finns.     

Hyregästföreningen En bättre standard på hissarna, de blir mer 
användarvänliga och säkra 

Sveriges kommuner & 
Regioner, SKR 

Ej svarat 
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10.2.2 Utmaningar 

Tabell 31 - Utmaningar med införande av retroaktiva krav 

 Vilka utmaningar ser ni med att införa retroaktiva krav 

Arbetsmiljöverket Ej svarat 

Barnombudsmannen, 
BO 

Ej svarat 

Bostadsrätterna Utforma krav som är förankrade i verkliga situationer, dvs att hänsyn kan 
tas till byggnaders specifika förutsättningar. Påverkansmöjlighet när 
utbyte alternativt modernisering ska genomföras och hur det görs. För 
sistnämnda framförallt i hus med kulturhistoriska värden. För många 
föreningar – särskilt mindre – kommer ekonomiska aspekter att upplevas 
som betungande. 

Byggnadsnämnden 
Göteborg 

Stor arbetsinsats krävs för att få kunskap om vilka fastighetsägare som 
har hissar som berörs samt hur många. Resurser måste ges för att 
tillsynen ska kunna genomföras.  

Arbetet med att åtgärda hissarna kan resultera i att hissar stängs av 
under längre tid och att tillgängligheten då inte tillgodoses. Det är svårt att 
hitta lösning för  ex.vis rullstolsbundna om hissen står still. 

Byggnadsnämnden 
Stockholm 

a) Retroaktiva krav kräver ett register över alla hissar. Det blir 
resurskrävande för kommunen och svårt med bemanning för 
tillsyn. En gissning är att det finns 10 000 hissar i Stockholm. I 
mindre kommuner med färre hissar, går det troligen enklare.  

b) I PBL 2 kap, § 2, så står det inget om att tillgängligheten skulle 
kunna vara ett skäl till avsteg från kravet. Det tycker vi saknas, 
då det inte är tillåtet att försämra den tillgänglighet som finns. 

DHR – Delaktighet 
Handlingskraft 
Rörelsefrihet 

Viktigt att bostadsutbudet inte minskar till följd av säkerhetsanpassningar 
genom att otillgänglighet byggs in. Här behövs innovationer och att 
smarta lösningar användas, (kamerateknik m.m.) som kan appliceras 
utan att minska tillgängligheten. 

Fastighetsägarna Regelverket måste vara anpassat till förutsättningarna. Erfarenheter visar 
t.ex. att ett krav på korgdörr medför tyngre korg, vilket medför att hela 
maskineriet inkl. motor behöver bytas ut. Det kan i sin tur medföra att 
bjälklag och maskinrum behöver utökas. Retroaktiva krav riskerar bli 
kostnadsdrivande, skapa utrymmesmässiga och ekonomiska utmaningar.  

Hissförbundet a) Vem identifierar de berörda hissarna? Bra om de auktoriserade 
besiktningsföretagen gör en anmärkning i protokollet för de 
hissar som bör omfattas av de retroaktiva kraven.  

b) Övergångsperiod – vad ska åtgärdas först - Prioritera utifrån där 
risken för olyckor är störst. Först miljonprogramsområden där 
den stora volymen finns.  

c) Annat att ta hänsyn till: Risken i hissar utan korgdörr blir större 
desto mindre yta hissen har. Hissar med farliga innerdörrar 
kräver enklare åtgärder. 

Hyregästföreningen Om människor upplever att det blir dyrt – de retroaktiva kraven behöver 
landa i någon form av positiv kommunikation. Jag kan tänka mig att det 
kan bli svårt att nå ut med information till de boende. Många olika språk 
exempelvis. Här är vi gärna med och hjälper till med spridning av 
information.  

Sveriges kommuner 
& Regioner, SKR 

Utrymmesmässiga och ekonomiska svårigheter 
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Tabell 32 - Vad skulle underlätta införandet av retroaktiva krav? 

 Finns det något som skulle underlätta anpassning av hissar 
via nya retroaktiva krav? 

Arbetsmiljöverket Ej svarat 

Barnombudsmannen, 
BO 

Att inhämta information från barnen själva vad de uttrycker är 
problematiskt och vad som behöver göras. 

Bostadsrätterna Ekonomiskt bidrag. Därtill rimliga övergångsregler som ger en 
fastighetsägare möjlighet att avvakta en redan planerad 
modernisering. 

Byggnadsnämnden 
Göteborg 

a) Be besiktningsföretagen skicka listor på de hissar som 
berörs. Kommunerna kan sedan upprätta register. Det 
underlättar våra tillsynsärendena och är ingen större 
kostnad att lägga upp dem i register hos oss.  

b) Information till fastighetsägarna är alltid bra!  
c) Bidrag kan vara en bra morot 
d) Sanktionsavgift ska vara kännbar 

Byggnadsnämnden 
Stockholm 

a) Införa redovisningsskyldighet till kommun eller Boverket 
med avseende på antal hissar, besiktning, tillbud och 
olyckor bör införas  

b) Kraven ska utgå från syfte inte åtgärd, att det är säkerhet 
som avses och att den ska uppfyllas. Sen kan åtgärden 
genomföras på flera sätt 

c) En rimlig tidplan för genomförande av åtgärder som 
stäms av med branschen så det finns tillräckligt med 
reparatörer 

d) Dispens kan undvikas om krav tex ställs på ”skydd i 

korgöppning som omöjliggör klämning”, istället för 

specifikt ”korginnerdörrar” 
e) Bidrag för regelefterlevnad. 

DHR – Delaktighet 
Handlingskraft 
Rörelsefrihet 

Att en fullständig analys görs och att lösningar tas fram för att 
hantera de uppkomna problemen med tillgänglighet och 
användbarhet som kan uppstå. 

Fastighetsägarna Att kraven anpassas till förutsättningarna och tillämpas om det är 
tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt. Ekonomiskt bidrag  

Hissförbundet a) Visa på de fördelar moderniseringen innebär så att 
anpassningen blir mer accepterad 

b) tydliga regler så samma spelplan för hela landet. 
c) Statligt stöd för att underlätta för fastighetsägarna. T.ex. 

utvidga stödet till bostäder för äldre så att den även 
omfattar säkerhetsåtgärder (Redan idag inkluderas byte 
av slagdörr till automatskjutdörr, som förbättrar 
tillgängligheten – och säkerheten).   

d) Information om regelförändringarna 

Hyregästföreningen a) Bidrag still fastighetsägarna som lindrar införandet. 
b) Många hyresgäster har små plånböcker. Därför viktigt att 

visa på fördelar från säkerhetssynpunkt och att det inte 
behöver krävas en hyreshöjning. 

Sveriges kommuner 
& Regioner, SKR 

Bra och tydlig information samt bidrag att söka både för offentliga 
fastighetsägare men också för tillsynen. 
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10.3 Serviceföretag, besiktningsföretag och oberoende 
hisskonsulter 

Här redovisas synpunkter avseende införande av retroaktiva krav för hissar 
med bristande säkerhet från serviceföretag, besiktningsföretag och 
oberoende konsulter.  

10.3.1 Möjligheter 

Ökad säkerhet anser alla, samt att kostnader för energi och underhåll blir 
lägre de kommande 20 till 25 åren.  

Tillgänglighet 
Vid montage av skydd i korgöppning anser de flesta av serviceföretagen att 
tillgängligheten även kan bli bättre om automatiska schakt och korgdörrar 
monteras. Då försvinner slagdörren och det blir lättare för tex. 
rullstolsbundna att komma in i hissen. 

När retroaktiva kravet realiseras omfattas SS-EN81-70, vilket innebär att ett 
stort antal åtgärder genomförs som ska ge alla samma förutsättningar att åka 
hiss. Exempel på sådana är tex 

- Ljudslinga för hörselskadade 
- Blindskrift 
- Knappar på anpassad nivå 
- Nödtelefon med piktogram/symboler 

10.3.2 Utmaningar 

Tillgänglighet:  
Vid montage av skydd i korgöppning anser de flesta serviceföretag att 
öppningsmåttet kommer att minska, vilket innebär att det kan bli svårare att 
ta sig in i korgen. Vidare så kan märklasten minska då dörrblad och 
dörrmaskiner är tunga. Om hissmaskiner, brythjul och andra 
säkerhetsdetaljer ej klarar den ökade vikten så måste märklasten minskas. 
En vikdörr väger mindre och en fyrbladig automatdörr väger mer. Att 
tillgodose krav för ökad tillgänglighet är kostnadsdrivande. 

Kostnad vid bevarandekrav 
I de fall hissen omfattas av bevarandekrav är serviceföretagens uppfattning 
att kostnaden i vissa fall blir högre, då allt som frångår standard är 
kostnadsdrivande. Företag som är inriktade på att åtgärda säkerhetskrav i 
hissar kombinerat med bevarandekrav kan genomföra åtgärder så att 
bevarandekraven uppfylls. De återskapar då frontväggar med snickerier 
(spegelväggar) och detaljer som beslag på ett tidsenligt sätt. Det som är dyrt 
är att beställa specialkomponenter i små mängder samt hantverksarbetet. En 
mycket grov uppskattning är att priset blir 30–40  % högre. Kostnad för 
styrsystem eller annan teknik i hissen är inte dyrare än de system som 
installeras i ”konventionella” hissar. Det är endast ett fåtal hissar som 

omfattas av ”stränga” bevarandekrav. I de flesta fall fungerar att hissen till 
viss del återställs på tidsenligt sätt. 
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Arbetsmiljö för tekniker 
En fråga som flera serviceföretag belyst är arbetsmiljön för teknikerna. De 
anser att åtgärder för att göra deras arbetsplats säkrare borde värderas lika 
högt som säkerheten för användarna av hissen. Införande av retroaktiva krav 
på skydd i korgöppningen, kan innebära att endast en tät korgdörr 
installeras. Då blir en redan liten och begränsad yta som finns på korgtaket 
än mindre, vilket gör teknikernas arbetsplats farligare. För 75 procent av de 
hissar som saknar skydd i korgöppning bedöms dock behov finnas behov av 
att byta styrsystem eller andra större åtgärder. Då kommer alla åtgärder som 
ingår i H10 att genomföras, vilket även inkluderar åtgärder som leder till en 
bättre arbetsmiljö. 

Brist på tekniker 
Oberoende konsulter som kontakts under utredningen har varit försiktigt 
skeptiska till införande av retroaktiva krav på hissar. Detta mest på grund av 
att det råder en brist på hisstekniker och att hissfirmorna redan idag har fullt 
upp med att sköta serviceåtaganden, nymontage och ombyggnader. Att då 
införa retroaktiva krav på ombyggnad av cirka 25 000 hissar skulle försvåra 
det löpande säkerhets- och servicearbetet. En dåligt utförd service är redan 
idag en orsak till att hissar behöver moderniseras eller bytas ut i förtid. 

Det saknas uppskattningsvis 500 till 600 tekniker i branschen med dagens 
arbetsbelastning. 

Tidsmässiga aspekter 
Perioden som fastighetsägarna har på sig att utföra åtgärderna får inte vara 
för kort då branschen inte har resurser att kunna åtgärda alla hissar om 
tidsramen blir för tajt. Flera av serviceföretagen och oberoende konsulter 
anser att 10 år en realistisk genomförandetid. Vid införande av retroaktiva 
krav i kommersiella fastigheter väntade många fastighetsägare med åtgärder 
vilket innebar att uppskattningsvis 80% av hissarna åtgärdades de sista 2 
åren. 

10.3.3 Åtgärder som kan underlätta införande av retroaktiva krav 

Morötter 
Priserna på åtgärder för att avhjälpa säkerhetsbrister kommer sannolikt öka i 
samband med att efterfrågan ökar. För att få fastighetsägarna att komma 
igång med åtgärdsarbetet behövs någon form av morot. 

Regler för oskäliga kostnader 
Besiktningsföretagen anser att det är viktigt att ”regeln med oskäliga 
kostnader för ingrepp i byggnaden” som infördes 2012 i samband med krav 
på skydd i korgöppning för arbetslokaler, även omfattar bostadshus. Regeln 
innebar att avsteg kunde göras från kravet för de fall där ingreppet i 
fastigheten bedömdes som stor och oskäligt dyr. I sådana fall kunde tex 
ljusridå monteras istället för att sätta in en korgdörr.  
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Under genomförande av retroaktiva krav för hissar i arbetslokaler övergick 
tolkningen om oskäliga kostnader för ingrepp i fastigheten till oskäliga 
kostnader i hiss. Då medgavs undantag från kravet även om det inte krävdes 
fördyrande ingrepp i byggnaden. Det blev med andra ord enkelt för 
fastighetsägarna att välja en billigare lösning och ändå få godkänt för avsteg.  
Detta vill besiktningsföretagen undvika. 

Förtydligande av krav 
Representant från ett besiktningsföretag anser att regelverket behöver ha ett 
tydligt krav på ett fysiskt skydd i korgöppningen, typ automatdörr, och att 
automatisk vikdörr eller täckt vikgrind skall monteras i korgöppningen och 
inte fotocellridåer som inte ger samma skydd. 

Prioritering av åtgärder 
Äldre hissar med galler eller vikgrind anses av serviceföretag vara mer 
farliga än hissar som saknar skydd i korgöppning, speciellt för barn. Detta 
visar sig även i antal allvarliga olyckor där dessa hissar är mer frekventa trots 
att dom bara utgör uppskattningsvis under 4% av hissbeståndet i Sverige. 
Åtgärder för att öka säkerheten i dessa hissar bör prioriteras. 

10.3.4 Övrigt 

Synpunkter från besiktnings- och 
standardiseringsorganisationer 

Representant från Swedac anser inte att de ska blanda sig i om det ska 
införas retroaktiva åtgärder eller ej, då de ”inte är aktör i förslagsarbetet” Om 

det skulle införas retroaktiva krav så ser Swedac inte att det skulle bli några 
ändringar i ackrediteringen. 

Svenska institutet för standarder. SIS avböjde medverkan i utredningen och 
meddelade att de inte har en egen agenda vad gäller standardutvecklingen 
utan är helt intressentstyrda. Den tekniska kommittén TK 211 Hissar och 
rulltrappor består övervägande av deltagande organisationer som är 
tillverkare och inspektörer av hissar och rulltrappor. Tyvärr har inte den 
tekniska kommittén någon representation av myndigheter, så de får ingen 
direkt återkoppling till arbetet från lagstiftaren. 

Synpunkter från oberoende konsulter 
De oberoende konsulter som vi varit kontakt med har varit försiktigt skeptiska 
till att sätta retroaktiva krav på alla hissar. Detta mest pga. att det råder en 
brist på hisstekniker och hissfirmorna har redan idag fullt upp med att sköta 
serviceåtaganden, nymontage och ombyggnader. Att då införa retroaktiva 
krav på ombyggnad av kanske 25 000 hissar skulle försvåra det löpande 
säkerhetsarbetet som en servicearbetet innebär. Och en dåligt utförd service 
är redan idag en orsak till att hissar behövs moderniseras eller bytas ut. 
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Regionala skillnader för vissa åtgärder 
Konsulter, serviceföretag och besiktningsorganisationer har konstaterat att  
det finns regionala skillnader av tolkning och införande av regelverk. Där 
företagen i Västsverige i högre utsträckning än andra delar av landet har en 
hårdare tolkning och bedömning av regelverket än övriga landet. Exempel: 

För äldre hissar med galler eller vikgrindar avhjälpas säkerhetsbrister med 
vertikal plåt på schaktdörr och fotocellridå i utrymmet mellan vikgrind och 
schaktdörr i högre omfattning än övriga regioner i landet.
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11  FÖRFATTNINGSFÖRSLAG  
I WSP:s uppdrag har ingått att ge förslag på utformning av retroaktiva krav.  
Förslaget utgår från att säkerheten minst bör vara densamma som för 
kommersiella, offentliga och arbetslokaler.  

Förslaget innebär att Boverket, med stöd av plan och byggförordningen46, 
föreskriver att Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar 
och vissa andra motordrivna anordningar ska ändras enligt nedanstående 
förslag. 

11.1 FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR  
Utredningens förslag innebär följande ändringar: 
 
Nuvarande lydelse i 2 kap.1 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
(2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Där stadgas 
att ”Motordriven anordning ska vara utförd och installerad så att den ger ett 
tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, 
underhåll och tillsyn. Vid ändring av en motordriven anordning eller utbyte av 
viss del av anordningen ska den ändrade eller utbytta delen uppfylla kraven i 
denna författning.” 
 
I 5 kap. 1-2 §§ Boverkets föreskrifter (2011:12) anges förbättringskrav på 
befintliga hissar med hisskorg. 
 

Utredningen föreslår att retroaktiva krav införs samt att regelverket 
kompletteras med följande förtydligande och krav:  

• Att i alla hissar som helt saknar skydd i korgöppningen/öppningarna 
ska ett fysiskt skydd i form av automatisk korgdörr eller täckt 
automatisk vikgrind monteras.  
  

• Att alla slags fastigheter ska omfattas av samma krav på säkerhet. 
Därför rekommenderar utredningen att ordet arbetslokaler stryks i 5 
kap. 2 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar 
och vissa andra motordrivna anordningar.  
 

• Att vertikal plåt samt fotocellist ska installeras i hissar med 
gallergrind/vikdörrar/saxdörrar i kombination med slagdörr vid 
våningsplan. Avståndet mellan gallergrind och slagdörr i våningsplan 
får ej överstiga nu gällande mått.  
 
Att det i äldre hissar med strömförande delar (starkström) vid 
handtagslåset installeras beröringsskydd från schaktdörrens dörrlås 
och dörrkontakter.  
 

• Att tvåvägskommunikation (nödtelefon) inrättas i alla hissar 

Enligt nuvarande lydelse i 2 kap. 2 § i Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar ”får 
mindre avsteg göras om anordningen ändå ger ett tillfredsställande skydd för 
säkerhet och hälsa”.47.  
 
Utredningen föreslår att ett tillagt villkor görs: ”får mindre avsteg göras så 

 
46 10 kap. 19 § 2 p  och 26 § 6-7 p plan- och byggförordningen (2011:338) 
  
47 ändringsföreskrift BFS 2018:2 
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länge säkerheten säkerställs på annat sätt”. På detta sätt poängteras att 
säkerheten måste tillgodoses före andra prioriteringar som utseendemässig 
inredning och dekor.  
 
En ekonomisk ersättning i någon form kan stimulera även mindre 
fastighetsägare att uppdatera sina anordningar för att höja säkerheten? 

11.2 REGLERINGENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-
RÄTTEN 

Ändringarna bedöms vara förenliga med EU:s regelverk. 

I fråga om kraven på förbättringar för ökad användarsäkerhet hos befintliga 
hissar kan nämnas att förbättringarna är obligatoriska på nya hissar i enlighet 
med EU:s hissdirektiv48 och med denna författningsändring kommer även 
befintliga hissar uppnå denna grundläggande nivå av säkerhet som anges i 
direktivet. Hissdirektivets syften skulle i så fall tillfullo uppnås för alla hissar i 
Sverige. Kraven vid ändring av regelverket för befintliga hissar är inte 
strängare än vad som gäller för nya anordningar.  

Ändringarna utgör även en komplettering av det försök att uppfylla 
andemeningen i EU-kommissionens rekommendation49 om att höja 
säkerheten hos befintliga hissar som Boverket gjorde genom ändringar i de 
då gällande hissföreskrifterna år 200650. 

11.3 SÄKERHETSKRAV I ÖVERORDNADE 
FÖRFATTNINGAR 

De förslag som utredningen presenterar strider inte mot grundläggande 
direktiv, det så kallade hissdirektivet.51.Utredningen finner snarare att de 
föreslagna författningsändringarna kommer att underlätta införandet av 
hissdirektivet fullt ut genom att ställa samma höga säkerhetskrav på hissar i 
bostadsfastigheter som i kommersiella, offentliga och arbetslokaler.  

De förslag som utredningen presenterar strider inte heller mot, utan 
kompletterar, gällande nationella regelverk PBL52, PBF53 samt Boverkets 
föreskrifter54. 

11.3.1 Övriga förslag 

Utredningen ser att även en ändring i plan och byggförordningen, PBF kan 
vara väsentlig för att uppnå högre säkerhet för hissanvändning även i 
bostadsfastigheter. I 3 kap. 11 § 4a p PBF står följande lydelse: 

 
48 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU av den 26 februari 2014 
om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till 
hissar 
49 95/216/EG: Kommissionens rekommendation av den 8 juni 1995 angående uppgradering av 
säkerheten hos existerande hissar 
50 Boverkets föreskrifter (2006:26) om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd  
(1994:25) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H 10 
51 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU av den 26 februari 2014 
om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till 
hissar 
52 Plan- och bygglag (2010:900) 
53 Plan- och byggförordning (2011:338) 
54 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om 
hissar och vissa andra motordrivna anordningar 
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  ”en korgdörr eller ett annat lämpligt skydd i korgöppningen, om hissen är 
installerad i en byggnad som huvudsakligen innehåller arbetslokaler”. Här 
finner utredningen ett behov av den nuvarande lydelsen omarbetas till ”en 

korgdörr eller ett annat lämpligt skydd i korgöppningen” vilket skulle ge en 

effekt av att alla hissar och således inte enbart de i arbetslokaler. 

För att få tillförlitlig statistik för hissbestånd, andel osäkra hissar i beståndet 
och antal tillbud olyckor föreslås att ett nationellt hissregister upprättas med 
Boverket som ansvarig myndighet.  
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12  KONSEKVENSUTREDNING 
I detta avsnitt lämnas övergripande svar på de frågor som anges i 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

12.1 BESKRIVNING AV PROBLEMET OCH VAD SOM 
SKA UPPNÅS 

Nya och moderniserade hissar är vanligtvis säkra färdmedel men äldre 
hissar i bostadshus saknar ofta viktiga säkerhetsinstallationer vilket kan leda 
till olyckor. Det finns uppskattningsvis ca 26 000 hissar med säkerhetsrisk i 
bostadshus i Sverige idag. Av dem har ca 5 800 hissar grind eller vikdörr i 
korgöppningen i kombination med slagdörr på våningsplanet och ca 20 000 
är hissar som saknar skydd i korgöppningen.  

På senare år har flera tillbud och olyckor skett med hissar. Olyckor kan vara 
så allvarliga att de ger bestående men eller är potentiella dödsfall. Ett av de 
större serviceföretagen har bidragit med övergripande information om vilka 
som drabbats och vilken typ av tillbud och olyckor det handlar om. Det 
saknas dock information om vilka skador som olyckorna leder till. Flera 
tillfrågade aktörer, inklusive Boverket, bedömer att det finns ett stort 
mörkertal för olyckor i flerbostadshus.  

Antalet olyckor i nya och moderniserade hissar avviker markant mot dem i 
äldre hissar. År 2012 infördes retroaktiva krav på säkerhetsåtgärder för 
hissar i kommersiella och offentliga lokaler. Därför är retroaktiva krav även i 
bostadshus en möjlig åtgärd för att uppnå en jämlikhet mellan de grupper 
som använder hissar i sin bostadsmiljö och de grupper som brukar hissar i 
kommersiella och offentliga lokaler.  

Syftet med förslaget med retroaktiva krav för hissar i bostadshus är att öka 
säkerheten för hissar i bostadshus. 

12.2 ALTERNATIVA LÖSNINGAR OCH EFFEKTER OM 
REGLERINGEN INTE INFÖRS 

En alternativ lösning skulle kunna vara att genomföra informationsinsatser till 
fastighetsägarna för att uppmärksamma dem om riskerna och att hissarna 
bör åtgärdas. Informationsåtgärder har redan under flera år testats, men inte 
nått tillfredsställande resultat. Utredningen bedömer därför att syftet inte kan 
uppnås genom enbart information.  

Ett annat alternativ är att införa bidrag för att uppmuntra till frivilliga åtgärder 
av hissar. Bidragen skulle kunna ges under en övergångsperiod och 
efterföljas av retroaktiva krav. Bidragen skulle innebära att fastighetsägarna 
inte behöver senarelägga andra investeringar för att kunna genomföra 
säkerhetsåtgärder på hissarna. Redan idag finns emellertid möjligheter att 
söka bidrag för byte av slagdörr till automatskjutdörr inom ramen för stödet 
till bostäder för äldre. En möjlighet är att utvidga detta stöd innan kraven 
införs. Å andra sidan innebär bidrag och subventioner ökade statliga utgifter, 
vilket endast kan anses vara befogat i de fall det finns aktörer som drabbas 
hårt av förslaget. Dessutom riskerar eventuella bidrag att i högre utsträckning 
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än vid enbart retroaktiva krav att höja priserna på hissreparationer eftersom 
det redan idag är en ansträngd bransch med brist på hisstekniker.  

Att införa bindande regler som skärper säkerhetskraven och kraven på 
besiktning förefaller vara det mest kostnadseffektiva alternativet för att uppnå 
syftet. Detta trots att det inte kan uteslutas att också kraven kan bidra till 
prishöjningar i en bransch med kapacitetsbrist.  

Om föreslagna ändringar inte genomförs finns risk för att vissa ur 
säkerhetssynpunkt angelägna åtgärder inte kommer att utföras på befintliga 
hissar förrän de behöver renoveras, vilket kan ta lång tid. Detta innebär att 
olyckor kommer att ske och i vissa fall orsaka kroppsskador som ger 
bestående men eller leder till dödsfall. Särskilt utsatta är barn, äldre, 
personer med funktionshinder och hissmontörer. 

12.3 VILKA BERÖRS AV REGLERINGEN? 
Förslaget berör framför allt fastighetsägare, boende och besökare, men även 
andra aktörer såsom myndigheter och hissföretag.  

12.3.1 Fastighetsägare 

Retroaktivt införda krav medför bland annat ökade kostnader för 
fastighetsägare som äger hissar med säkerhetsbrister i korgöppning. Kraven 
riktar sig mot fastighetsägare av bostadsfastigheter i såväl privat regi som 
inom allmännyttan och omfattar både bostadsrätter och fastigheter med 
hyresrätt. De som berörs av författningsförslagen är ägare av 
bostadsfastigheter med hissar som har grind eller vikdörr i kombination med 
slagdörr på våningsplanet och hissar utan skydd i korgöppning. Genom att 
införa regleringen bedöms fastighetsägarnas investeringskostnader att öka. 
Det kan bli kostsamt för ägare av fastigheter med många hissar. 

Kravet kommer också att innebära kostnader för inventering av vilka hissar 
som berörs samt besiktning att säkerhetsbristen är avhjälpt.  

Det finns ingen statistik över antalet fastighetsägare som äger byggnader 
med hissar. Men totalt uppskattas cirka 25 800 hissar vara i behov av 
åtgärder (se kapitel 5.3 Hissbestånd). Det är således maximalt 25 800 
fastighetsägare som berörs av regeländringen. 

12.3.2 Boende och besökare  

Förslaget förväntas också komma att påverka boende och besökare i de 
fastigheter som har hissar med grind eller vikdörr i kombination med slagdörr 
på våningsplanet och hissar utan skydd i korgöppningen. Kravet innebär att 
säkerheten i hissarna höjs vilket bedöms leda till färre personolyckor, såsom 
klämolyckor och snubbelolyckor t.ex. i samband med att hissen inte hamnar i 
nivå med våningsplanet när den stannar. Den förhöjda säkerheten i hissarna 
kan också innebära minskade sakskador på sådant som boende m.fl. 
transporterar i hissarna.  

Förslaget kan också komma att påverka boende och besökare negativt 
eftersom vissa hissar blir trängre efter renovering, vilket innebär att rullatorer 
och andra hjälpmedel kanske inte kan tas med i hissen. Det kan i sin tur 
innebära att personer med funktionsnedsättning behöver flytta från sin 
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bostad. Minskad rörlighet kan i sin tur också innebära ett ökat behov av 
hemtjänst.      

Servicepersonal såsom hemtjänst, postpersonal och bud kan komma att 
påverkas positivt av förslaget eftersom de också riskerar att drabbas av 
olyckor. Åtgärdande av säkerhetsbrister innebär också troligtvis en marginell 
tidsvinst eftersom det kan resultera i färre driftsstopp och eventuellt bidra till 
snabbare hissar.     

12.3.3 Staten/myndigheter 

Förslaget innebär att ett nationellt hissregister upprättas av Boverket. Detta 
skulle medföra kostnader för myndigheten att ta fram och administrera 
registret. Användarna av registret är fastighetsägare, serviceföretag, 
kommuners tillsynspersonal och besiktningsföretag.  

Införandet av retroaktiva krav skulle även innebära ett visst tillsynsarbete för 
kommunerna. Detta kan medföra ökade kostnader och ökat resursbehov i 
form av bland annat personal.  

12.3.4 Hissföretag 

Förslaget kommer att innebära ökade intäkter för hisserviceföretagen. 
Intäkterna förväntas öka eftersom hisserviceföretagen kommer att anlitas för 
att åtgärda de hissar som inte lever upp till de nya kraven för hissar med 
säkerhetsbrister. Företagen kan vara tillverkare av hissar, 
ombyggnadsföretag, hisskonsulter och besiktningsföretag. Den ökade 
efterfrågan förväntas leda till höjda priser på reparationer och nyinstallationer 
av hissar.  

Det finns ca 25 företag som tillverkar hela eller delar av hissar. 
Uppskattningsvis finns 100–150 företag som utför ombyggnation av hissar. 
Det finns utöver detta ca 20 fristående hisskonsulter som hjälper till med 
planering inför ombyggnation av hissar.55  

12.4 BEMYNDIGANDEN SOM MYNDIGHETENS 
BESLUTANDERÄTT GRUNDAR SIG PÅ 

Boverket har bemyndigats att meddela föreskrifter om krav på säkerhet och 
hälsa för aktuella anordningar och därför bör Boverket ges ansvar för 
införande av bindande regler som skärper säkerhetskraven och kraven på 
besiktning. Denna auktoritet vilar på de allmänt formulerade 
bemyndigandena i 16 kap. 6 § PBL och 10 kap. 3 och 16 §§ PBF. 

För de övriga förslag som anges i 11.3.1 kan en möjlig väg att gå vara att 
komplettera Boverkets föreskriftsbemyndigande på ett sätt som ger verket 
utökade möjligheter att meddela de föreskrifter som föreslås.  

 
55 Boverket 2016. Konsekvensutredning H 16 – Ändringar av Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.  



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

 
 
73 
 

12.5 KOSTNADSMÄSSIGA OCH ANDRA 
KONSEKVENSER REGLERINGEN MEDFÖR 

12.5.1 Fastighetsägare 

Fastighetsägarna bär kostnaderna för investeringar eftersom de ska 
säkerställa att hissen uppfyller krav på säkerhet. Tabell 33 visar de totala 
investeringskostnaderna för att se till att dagens osäkra hissar uppfyller 
säkerhetskraven.  

Om regleringen inte införs kommer dock vissa av hissarna med 
säkerhetsbrister ändå att åtgärdas i och med planerat underhåll. Tabell 33 
visar de totala kostnaderna fastighetsägarna står inför för att genomföra de 
åtgärder som krävs för att uppfylla de föreslagna kraven. Siffrorna exkluderar 
kostnader för de hissar som ändå förväntas att åtgärdas de kommande tio 
åren i och med planerat underhåll (se kapitel 9.3)   

Tabell 33 - Totala investeringskostnader för fastighetsägare.  

Åtgärd Total kostnad för 
investeringar 

Byte av hissar 3,1 miljarder kr 

Modernisering av hissar 5,0 miljarder kr 

Byte/installation av korgdörr 120 miljoner kr 

Installation av vertikal plåt samt fotocellist 110 miljoner kr 

Totalt 8,4 miljarder kr 

 

Den totala investeringskostnaden av att införa regleringen uppskattas till ca 
11 miljarder kr.  

Åtgärderna kommer troligen också att leda till lägre driftskostnader, både på 
grund av mindre energikrävande anordningar och minskat antal stopp och 
olyckor. Detta kan innebära minskade kostnader för service/utryckning och i 
vissa fall hyresreduktion på grund av hisstopp och stilleståndstid. 

Fastighetsägarna behöver redan idag inventera hissbeståndet, så 
regeländringarna innebär ingen betydande ökning av dessa kostnader för 
fastighetsägarna. Besiktningskostnader kommer dock att öka något eftersom 
fler åtgärder kommer att genomföras, vilka efter genomförandet kräver 
besiktning innan hissen kan tas i bruk. Kostnaden för detta ingår i 
investeringskostnaderna i tabellen ovan. 

I avsnitt 9.5 tas en årlig kostnad fram för de investeringskostnader som 
redovisas ovan. Baserat på den samhällsekonomiska räntan på 3,5 procent 
är den årliga investeringskostnaden  490 miljoner. 

12.5.2 Boende och besökare 

Boende och besökare kommer huvudsakligen att påverkas positivt av 
regleringen. Färre personolyckor innebär minskade fysiska besvär och lägre 
risk för dödsfall liksom minskat lidande för närstående. Vidare innebär färre 
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olyckor minskade vårdkostnader. Åtgärderna innebär också minskat psykiskt 
obehag, både när olyckan sker och rädsla för att den kan ske.  

Färre sjukskrivningar blir också en effekt av åtgärderna, vilket påverkar 
produktionsbortfall och inkomst positivt. Välfungerande hissar gör också att 
fler äldre kan bo kvar hemma längre, vilket leder till minskat omsorgsbehov.  

En positiv konsekvens är att jämlikheten mellan olika användargrupper ökar 
eftersom olycksriskerna minskar framförallt för utsatta grupper som äldre, 
barn och funktionsnedsatta. Vissa hissar kan dock bli trängre, vilket kan 
innebära att rullatorer och rullstolar inte får plats, vilket gör bostäderna 
mindre tillgängliga. I värsta fall kan äldre eller personer med 
funktionsnedsättning behöver flytta från sin bostad. Hur många som 
eventuellt skulle beröras är dock okänt, men det finns uppskattningar av 
besparingar i kommunens kostnader av att skjuta upp flytt till särskilt boende. 
Hissförbundet tillsammans med Seniorerna har redovisat beräkningar av 
besparingar i kommunala kostnader för hemtjänst och kostnader för 
framskjuten flytt till särskilt boende när en hiss installeras i en genomsnittlig 
trappuppgång med cirka 20 boende varav 5 är seniorer.56 Om flytten kan 
skjutas upp med ett år beräknas nuvärdet av besparingarna vara cirka 1 
miljon kronor och om flytten kan skjutas upp i 3 år beräknas besparingen till 
1,6 miljoner kronor under hissens livslängd på 25 år.     

Nya hissar kan innebära lägre bullernivåer och kortare färdtid, men om bara 
fotocellist eller korgdörr installeras påverkas inte detta. Värdet på fastigheten 
kan tänkas öka om hissen är renoverad. Ombyggnad av hissen kan dock 
drabba de boende negativt under renoveringsperioden. En planerad 
ombyggnad leder dock ofta till en kortare driftstörning. Om fastighetsägare 
istället väntar med att åtgärda hissarna till de havererar, blir ofta 
renoveringsperioden längre och reparationskostnaderna högre än vad som 
är fallet vid planerad ombyggnad.   

Det rapporteras också att hundar har klämts i hissar. Risken för klämskador 
på hundar väntas minska betydligt med regleringen. Åtgärderna kan även 
innebära minskade skador på saker som transporteras (möbler etc.) 

12.5.3 Staten/myndigheter/kommuner 

Stat, myndigheter och kommuner förväntas möta både minskade och ökade 
kostnader till följd av kraven. Bland annat förväntas landets regioner möta 
minskade sjukvårdskostnader eftersom antalet hissolyckor förväntas minska. 
Det minskade antalet hissolyckor förväntas också leda till minskade 
sjukersättningar och utryckningskostnader vilket innebär minskade kostnader 
för Försäkringskassan, brandkår, polis och ambulans.  

Det kan också uppstå ökade kostnader för stat, myndigheter och kommuner 
till följd av kraven. Det är bland annat ökade kostnader för kommuner eller 
Boverket för att upprätta ett hissregister. Till följd av kraven så förväntas 
också kostnaden för administration och tillsynsarbete öka för kommunerna.     

 
56 https://www.hissforbundet.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/Sammanfattning-
l%C3%B6nsamt-tillg%C3%A4ngliga-bost%C3%A4der.pdf. 
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12.5.4 Hissföretagen 

Hissentreprenörer kommer att få en ökad orderingång och intäkter eftersom 
de kommer att åtgärda de hissar som inte lever upp till de nya kraven.  

Åtgärderna ger också en bättre arbetsmiljö för den personal som utför 
installationer, service och kanske i viss mån inspekterar.  

12.5.5 Monetär värdering av skador från olyckor 

Enligt underlag från Hissförbundet och ett större serviceföretag skedde cirka 
967 olyckor under en femårsperiod, vilket innebär att ca 193 personer per år 
råkar ut för olyckor. Eftersom olycksrisken är betydligt större i hissar med 
säkerhetsbrister antas dessa olyckor beröra osäkra hissar i Sverige. Av de 
som skadas är 14 barn och ca 171 är servicetekniker och vuxna användare 
av hissar. Resterande 8 användare är inte angivna och utesluts därför i 
beräkningarna. Inte heller olyckor där hundar har klämts ingår.  

Enligt ett av de större hisserviceföretagen består klämskador hos barn för 76 
procent av antalet olyckor per år. För vuxna är andelen klämskador 7 procent 
av antalet olyckor per år. Det innebär att 10,64 barn respektive 11,97 vuxna 
får klämskador på grund av osäkra hissar årligen. Den genomsnittliga 
sjukvårdskostnaden för en klämskada på tumme/annat finger eller på annat 
ospecificerat ställe är 57 353 kr per person.57 Antalet som råkar ut för en 
klämskada på grund av osäkra hissar samt behöver uppsöka sjukvård är 
dock okänt. Anta dock att alla som anmäler att de råkat ut för en klämskada i 
en osäker hiss uppsöker sjukvård. Det innebär att sjukvårdskostnaden för 
barn är 610 236 kr per år respektive 686 515 kr per år för vuxna.  

För vuxna bör man också ta hänsyn till produktionsbortfallet, vilket definieras 
som de varor och tjänster skulle kunnat produceras. Produktionsbortfallet 
beräknas genom att multiplicera den svenska bruttomedellönen per månad, 
36 100 kr58, med lönekostnadspåslaget på 1,4259 och den genomsnittliga 
vårdtiden för klämskador som är 2,1 dagar60. Det totala produktionsbortfallet 
multipliceras sedan med antalet vuxna personer som antas uppsöka 
sjukvård (100%) för klämskador, vilket är 11,97 personer per år. Det innebär 
att kostnaden för produktionsbortfallet är 1 288 573 kr per år. Kostnaderna 
för obehag har dock inte beräknats eftersom det saknas underlag för att 
kunna genomföra en sådan uppskattning. Det innebär att den totala 
samhällsekonomiska kostnaden för klämskador i osäkra hissar uppskattas 
vara 2 585 324 kr per år.   

Det dock inte känt hur stor andel av de anmälda olyckorna som leder till att 
personen behöver söka vård. Anta istället att det endast är 10 procent som 
uppsöker vård för klämskada. Det skulle innebära att ca 1,06 barn respektive 
1,2 vuxna uppsöker vård för klämskadeolyckor under ett år. Den totala 

 
57 Socialstyrelsen. KPP SV Publik DRG alder kon 2020. 
https://statva.skl.se/SASVisualAnalyticsViewer/. (2021-09-29) 
58 SCB. Medellöner I Sverige. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/utbildning-jobb-och-pengar/medelloner-i-sverige/. (2021-09-29) 
59 Tillväxtverket. Följ reglerna för kostnaderna. https://tillvaxtverket.se/vara-
tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/genomfora-och-
rapportera/krav-att-folja-nar-projektet-beviljats-eu-stod/folj-reglerna-for-
kostnader.html. (2021-09-29) 
60 Socialstyrelsen. KPP SV Publik DRG alder kon 2020. 
https://statva.skl.se/SASVisualAnalyticsViewer/. (2021-09-27) 
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kostnaden för klämskador i osäkra hissar uppskattas då till 258 532 kr per år. 
Där den totala sjukvårdskostnaden utgör 129 675 kr per år och det totala 
produktionsbortfallet 128 857 kr per år.    

Tabell 34 - Sjukvårdskostnader, kostnader för produktionsbortfall och totala kostnader 
för att råka ut för en klämskada i en osäker hiss, med antagandet om att 100% som 
råkar ut för en klämskadeolycka uppsöker sjukvård, angett i SEK i 2020 års priser. 

Klämskada i hiss Barn  
(totalt per år) 

Vuxna 
(totalt per år) 

Total kostnad 
per år 

Sjukvårdskostnader 610 236  686 515 1 296 751 

Produktionsbortfall  1 288 573 1 288 573 

Obehag - - - 

Totalt 610 236 1 975 088 2 585 324 

 

Tabell 35 - Sjukvårdskostnader, kostnader för produktionsbortfall och totala kostnader 
för att råka ut för en klämskada i en osäker hiss, med antagandet om att 10% som 
råkar ut för en klämskadeolycka uppsöker sjukvård, angett i SEK i 2020 års priser. 

Klämskada i hiss Barn  
(totalt per år) 

Vuxna 
(totalt per år) 

Total kostnad 
per år 

Sjukvårdskostnader 61 024  68 652 129 676 

Produktionsbortfall  128 857 128 857 

Obehag - - - 

Totalt 61 024 197 509 258 533 

 

Enligt ett av de större hisserviceföretagen består snubbelolyckor, i samband 
med exempelvis att hissen inte hamnat i nivå med våningsplanet när hissen 
stannat (se kapitel 6), för 25 procent av antalet olyckor hos vuxna som åker 
hiss. Det innebär att 42,75 vuxna per år råkar ut för en snubbelolycka i 
samband med att de åker hiss. Dessvärre finns det ingen statistik på hur 
många av dessa olyckor som leder till en komplikation, såsom exempelvis en 
fraktur på underarmen. Anta att alla de som råkar ut för en snubbelolycka, på 
grund av en osäker hiss, får en fraktur på underarmen och behöver uppsöka 
sjukvård.  

Sjukvårdskostnaderna för en fraktur i underarmen är 36 178 kr per person.61 
Det innebär att den totala sjukvårdskostnaden är 1 546 610 kr per år. Den 
genomsnittliga vårdtiden för en fraktur på underarmen är 1,25 dagar.62 För 
att beräkna produktionsbortfallet multipliceras den genomsnittliga vårdtiden 
med den svenska bruttomedellönen per månad, 36 100 kr63, och 
lönekostnadspåslaget 1,4264. Det totala produktionsbortfallet är således 

 
61 Socialstyrelsen. KPP SV Publik DRG alder kon 2020. 
https://statva.skl.se/SASVisualAnalyticsViewer/. (2021-09-27) 
62 Socialstyrelsen. KPP SV Publik DRG alder kon 2020. 
https://statva.skl.se/SASVisualAnalyticsViewer/. (2021-09-27) 
63 SCB. Medellöner I Sverige. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/utbildning-jobb-och-pengar/medelloner-i-sverige/. (2021-09-29) 
64 Tillväxtverket. Följ reglerna för kostnaderna. https://tillvaxtverket.se/vara-
tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/genomfora-och-
rapportera/krav-att-folja-nar-projektet-beviljats-eu-stod/folj-reglerna-for-
kostnader.html. (2021-09-29) 
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2 739 313 kr per år. Kostnaderna för obehag har dock inte beräknats 
eftersom det saknas underlag. Det innebär att den samhällsekonomiska 
kostnaden för snubbelolyckor i hissar som antas leda till fraktur på 
underarmen uppskattas vara 4 285 923 kr per år.  

Anta istället att det endast är 10 procent som uppsöker vård för 
snubbelolycka på grund av en osäker hiss. Det skulle innebära att 4,28 
vuxna uppsöker vård för klämskadeolyckor under ett år. Den totala 
kostnaden för klämskador i osäkra hissar uppskattas då till 428 592 kr per år. 
Där den totala sjukvårdskostnaden utgör 154 661 kr per år och det totala 
produktionsbortfallet 273 931 kr per år.    

Tabell 36 - Sjukvårdskostnader, kostnader för produktionsbortfall och totala kostnader 
för att råka ut för en fraktur på underarmen p.g.a. snubbelolycka i hiss med 
antagande om att 100% som råkar ut för olyckan uppsöker sjukvård, angett i SEK i 
2020 års priser. 

Fraktur på underarm p.g.a. snubbelolycka i hiss  Vuxna 
(totalt per år) 

Sjukvårdskostnader 1 546 610 

Produktionsbortfall 2 739 313 

Obehag - 

Totalt 4 285 923 

 

Tabell 37 - Sjukvårdskostnader, kostnader för produktionsbortfall och totala kostnader 
för att råka ut för en fraktur på underarmen p.g.a. snubbelolycka i hiss med 
antagande om att 10% som råkar ut för olyckan uppsöker sjukvård, angett i SEK i 
2020 års priser. 

Fraktur på underarm p.g.a. snubbelolycka i hiss  Vuxna 
(totalt per år) 

Sjukvårdskostnader 154 661 

Produktionsbortfall 273 931 

Obehag - 

Totalt 428 592 

 

På grund av de stora osäkerheterna i underlaget redovisas ett spann inom 
vilket kostnaderna kan finnas för två av olyckstyperna. Dessa olyckstyper är 
de enda som har kunnat kostnadsberäknas och de utgör endast 32 procent 
av de olyckor som vuxna råkat ut för. Baserat på antaganden om att 10–100 
procent av klämskadorna och 10–100 procent av snubbelolyckorna leder till 
att den som drabbas behöver uppsöka sjukvård har den 
samhällsekonomiska nyttan uppskattats. För övriga typer av tillbud och 
olyckor har det inte varit möjligt att beräkna kostnader. Den 
samhällsekonomiska nyttan av att genomföra regleringen och därmed 
minska dessa olyckor uppskattas till mellan ca 687 000 och 6,8 miljoner 
kronor per år. Uppskattningen bör dock tolkas med försiktighet eftersom den 
troligen är underskattad på grund av att det saknas kostnadsuppgifter om 
betalningsviljan för att undvika obehag. En annan anledning till att nyttan kan 
vara underskattad är för att det inte finns uppgifter eller statistik om vilka 
skador som kan uppkomma vid en hissolycka eller hur många av dem som 
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skadar sig som uppsöker sjukvård. Det kan också finnas ett mörkertal 
gällande antalet olyckor som inträffar, vilket innebär att det kan finnas 
personer som råkar ut för olyckor i samband med osäkra hissar, men som 
inte anmäler olyckan till fastighetsägaren eller hissföretaget.   

Tabell 38 – Totala samhällsekonomiska nyttan, angett i SEK i 2020 års priser. 

 10 % uppsöker 
sjukvård 

100 % uppsöker 
sjukvård 

Klämskada i hiss 258 533 2 585 324 

Fraktur på 
underarm p.g.a. 
snubbelolycka 

428 592 4 285 923 

Totalt 687 125 6 871 247 

12.5.6 Kostnader för potentiella dödsfall eller allvarligare skada 

I Sverige har inget dödsfall inträffat som kan härledas direkt till de 
säkerhetsbrister som tas upp i denna utredning. Olyckor med dödlig utgång 
har dock inträffat i andra länder, och hissar som saknar skydd i korgöppning 
eller hissar med grind eller vikdörr i korgöppning kombinerat med slagdörr till 
våningsplan innebär en potentiell risk för allvarligare skada eller dödsfall. 

Värderingen av ett dödsfall uppgår till cirka 44 miljoner kronor, i 2017 års 
penningvärde, enligt Trafikverkets ASEK 7.0.65 En allvarlig skada, som ger 
mer än 1 procent invaliditet, värderas till nästan 13 miljoner. Omräknat till 
2020 års prisnivå blir värderingen av ett dödsfall cirka 48 miljoner kronor och 
värderingen av en allvarlig skada cirka 14 miljoner kronor. 

Med det statistiska underlag för olyckor som finns tillgängligt går det inte att 
säga hur sannolikt det är att en allvarligare olycka inträffar eller när i tiden det 
kan tänkas ske. Eftersom ett införande av retroaktiva krav bedöms medföra 
att de säkerhetsbrister som tas upp i denna utredning avhjälps inom en 10-
årsperiod istället för en 40-årsperiod kan slutsatsen dras att införandet av 
retroaktiva krav minskar risken för dödsfall eller allvarligare skador med 75 
procent. 

En enklare riskbedömning kan beräknas enligt formeln: 

 Sannolikhet för inträffande * Konsekvens = Risk 

Om ett antagande görs att ett dödsfall och fyra allvarligare olyckor inträffar 
under en 40-årsperiod så kan risken att inte införa retroaktiva krav värderas 
till enligt nedan: 

 (1*48MSEK)+(4*14MSEK)=104 MSEK 

Om retroaktiva krav införs minskar tiden som hissar med säkerhetsbrister är i 
bruk med 75 procent, och således även sannolikheten för att et dödsfall eller 
allvarligare olycka inträffar. Risken för dödsfall eller allvarligare olycka vid 
införande av retroaktiva krav kan då värderas enligt nedan: 

 
65 
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd344
4b24/asek-2021/09_trafiksakerhet_a7.pdf 
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 (0,25*48MSEK)+(1*14MSEK)=26 MSEK  

 

12.6 TIDPUNKTEN FÖR IKRAFTTRÄDANDE OCH 
BEHOV AV SPECIELLA INFORMATIONSINSATSER 

Fastighetsägare behöver tid för planering av såväl praktisk som ekonomisk 
karaktär och ta höjd för investeringar och initialt höjda kostnader i kommande 
budgetarbete. Berörda fastighetsägare kan behöva omfördela budget för att 
bekosta åtgärderna i hissarna vilket kan få negativa konsekvenser om t.ex. 
underhåll, energiåtgärder eller annan service i byggnaden på grund av detta 
skjuts upp. 

Det kan också vara svårt att få tag i hissfirmor som kan genomföra 
åtgärderna om allt ska genomföras på en gång. Det finns idag redan en brist 
på reparatörer och tekniker på den svenska marknaden, men det finns också 
stora regionala skillnader i hur enkelt eller svårt det är att hitta tekniker.  

Tid behövs också för inventering av hissar och att upprätta ett hissregister. 
Av dessa anledningar föreslås aktörerna få 10 år på sig att genomföra 
åtgärderna. På grund av bristen på tekniker kan det dock inte uteslutas att 
10-årsperioden inte är tillräckligt lång för att undvika att hissföretagen höjer 
priserna i samband med att orderingången ökar när regleringen träder i kraft.  

Informationsinsatser behövs också för att informera om de nya reglerna, 
hissäkerhet och vilka hissar som behöver åtgärdas. Informationen bör främst 
vara inriktad mot fastighetsägare, hisstillverkare, företag som utför 
ombyggnader av befintliga hissar, kontrollorgan, och tillsynsmyndigheter. 

12.7 SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSERNA 
Konsekvenserna av de föreslagna författningsändringarna kommer framför 
allt att bidra till en bättre säkerhet och ökad trygghet för många användare i 
den dagliga boendemiljön, vilket kommer att gynna boende och besökare, 
men framför allt äldre, barn, och personer med funktionsnedsättning. 
Regleringen kommer också att innebära nya uppdrag för hissföretagen 
(tillverkare, reparatörer etc.).  

Det kommer dock att uppstå stora kostnader för fastighetsägare där den 
årliga investeringskostnaden för att åtgärda de hissar med säkerhetsbrister 
som inte åtgärdas via löpande underhåll beräknats till 480 miljoner kronor. 
Idag är kostnaden för att åtgärda en hiss med säkerhetsbrister i 
storleksordningen 50 000-900 000 kronor. Eftersom det är brist på 
hisstekniker är det inte uteslutet att priserna går upp i samband med 
regleringen. För mindre fastighetsägare med många hissar kan retroaktiva 
krav innebära en stor kostnad. Men å andra sidan kommer fastighetsägarna 
att behöva åtgärda äldre hissar när hissarna väl är uttjänta. Även om det 
bedöms ta längre tid utan reglering, kommer fastighetsägare att behöva stå 
för framtida kostnader. Mot bakgrund av att det idag är vanligt att 
fastighetsägare väntar med att åtgärda hissar till de havererar, blir sannolikt 
reparationskostnaderna högre än vad de hade varit vid planerad 
ombyggnad. En annan möjlig fördel med att åtgärda osäkra hissar i närtid 



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

 
 
80 
 

och som framkommer i intervjuerna är att många menar att drifts- och 
underhållskostnaderna minskar när äldre hissar byts ut eller moderniseras. 

Kostnader bedöms även uppkomma för myndigheter, dels för att upprätta 
och administrera ett hissregister, dels för ökad tillsyn i samband med kontroll 
av efterlevnad av de nya kraven. 

Utöver potentiellt minskade drifts- och underhållskostnader har en rad 
positiva konsekvenser identifierats av att införa regleringen. På grund av 
avsaknad av underlag har dock endast nyttorna av att minska två typer av 
personolyckor kunnat beräknas. Dessa utgör cirka en tredjedel av de 
rapporterade olyckorna. På grund av osäkert underlag om skada och andel 
som uppsöker sjukvård har ett spann tagits fram. Baserat på antaganden om 
ett lägsta och högsta alternativ ger beräkningarna av den 
samhällsekonomiska nyttan av att genomföra regleringen och därmed 
minska två typer av olyckor en nytta på uppskattningsvis mellan 0,7 och 6,8 
miljoner kronor per år. När den prissatta nyttan jämförs med den årliga 
investeringskostnaden är inte åtgärden samhällsekonomiskt lönsam. Men 
det finns flera skäl till att nyttan även i det högre alternativet kan vara 
underskattad. Det beror bland annat på att det saknas uppgifter om vilka 
skador som kan uppkomma vid en hissolycka. Ett annat skäl är att endast en 
tredjedel av olyckorna ingår i uppskattningen. Dessutom finns det 
indikationer på mörkertal gällande antalet olyckor som inträffar, vilket innebär 
att det kan finnas personer som råkar ut för olyckor i samband med osäkra 
hissar, men som inte anmäler olyckan till fastighetsägaren eller hissföretaget. 
När det gäller att bedöma om det kan vara rimligt att införa retroaktiva krav 
behöver de nämnda osäkerheterna beaktas tillsammans med övriga nyttor 
som har identifierats, men inte kunnat prissättas. Hit hör bland annat ökad 
trygghet, minskad risk för skador på gods och hundar, lägre bullernivåer i 
bostadshuset, tidsvinster på grund av färre stopp och bättre arbetsmiljö för 
hisstekniker samt minskade kostnader för uttryckning vid hissolyckor.   

 

  



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

 
 
81 
 

13  BILAGOR 

Bilaga 1 – Nationellt register för hissar och lyftanordningar i Norge 
I Norge finns ett nationellt hissregister, Nireg, med information om 
genomförda säkerhetskontroller och inspektionsrapporter, samt olyckor och 
tillbud. Registret ägs av direktoratet för byggkvalitet. Det fanns under 2019 
drygt 50 000 hissar/lyftanordningar registrerade i Nireg. Ca 1200–1500 nya 
hissar och lyftanordningar registreras årligen. 

Nireg hämtar information från befintliga register för fastigheter och 
byggnader från Matrikkelen (fastighetsregister) och om ägarna av 
byggnaden från Brønnøysundregistrene (bolagsregister). Endast information 
om hissar behöver registreras i Nireg, eftersom byggnads- och 
ägarinformation redan finns i de två respektive registren.  

Information som redovisas i registret: 

• Bygg- och adressinformation från Matrikkelen 

• Information om hissen; ägare, typ av hiss, byggår, certifikatnummer 
installatör (leverantör eller hissföretag) 

• Datum för utförd överensstämmelsekontroll och vem som utförde 
kontrollen (tekniskt kontrollorgan, TKO) 

• Datum då den lagstadgade regelbundna säkerhetskontrollen 
utfördes och vem som utförde kontrollen (namn på inspektör och 
säkerhetskontrollorgan, SKO) 

• Länk till senaste säkerhetskontrollrapport 

• Anonym information om olyckor och tillbud med lyftanordningar 

• Avstängning av hiss vid allvarliga brott mot säkerhetsföreskrifterna. 

Tillgången till Nireg är begränsad och kontrollerad eftersom registret kan 
innehålla information som inte bör vara allmänt tillgänglig. De aktörer som 
har behörighet måste registrera sig på www.nireg.no. Kommunerna läggs in 
centralt och får automatiskt tillgång till registret. Följande organ och 
intressenter är användare av registret: 

Direktoratet för byggkvalitet – äger och förvaltar registret. Utför i vissa fall 
inspektioner som de då registrerar protokoll från 

Kommuner – I egenskap av tillsynsmyndighet och ägare till kommunala 
byggnader har kommunerna tillgång till Nireg. De utfärdar tillstånd för 
nyinstallation, ombyggnad, flytt och efter olyckor. Kommuner kan också 
övervaka enligt plan- och bygglagen 25–1 och 31–7   

Ägare av hissar - i enlighet med TEK är de skyldiga att registrera nya och 
gamla hissar/lyftanläggningar, rapportera ägarbyte och förändringar i 
samband med ombyggnad, nedläggning eller rivning 
Ansvar för registrering kan via fullmakt överföras till fastighetsförvaltaren 

Leverantörer av hissar och lyftanordningar - Registrerar data vid installation 
av en ny hiss/lyftanordning 
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Installatörer - får tillgång till sina egna installationer i registret. Direktoratet 
ser det som en fördel att installatörerna lägger in data för nya lyftanordningar 
på ägarens vägnar samtidigt som de beställer ett tekniskt kontrollorgan 

Tekniskt kontrollorgan (TKO) - Registrerar data för installationen som de 
genomfört slutkontroll på 

Säkerhetsinspektionsorgan (SKO) – registrerar inspektionsrapport vid 
genomförd säkerhetskontroll. Företagen som erbjuder säkerhetskontroller 
har endast tillgång till de installationer där de utför periodiska 
säkerhetskontroller. 
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Bilaga 2 – Kostnad för rekommenderade säkerhetsåtgärder 
Fastighetsägare Q1. Finns budget avsatt?   Q2. Uppskattad kostnad för åtgärder 

som avhjälper säkerhetsbrister? 

Q3. Vad påverkar 
entreprenadkostnaden?   

Q4. Hur påverkas drift- och 
underhållskostnad?   

Samhällsbyggnads-
bolaget 

Nej, men vi kan äska om 
projektpengar från ledningen. Om det 
är rimliga projekt går de igenom. 

20 000 kr/ hiss för 
tvåvägskommunikation. Byte av motorer 
och belysning räknas hem via minskad 
energianvändning. 

Brist på konkurrens i branschen Den minskar 

Byggebo Ja, vår hissentreprenör tar fram en 
plan för årligt underhåll, som 
budgeteras. 

1 miljon per hiss för utbyte alternativt total 
uppgradering. 

Beror på vilken typ av hiss man 
väljer. Formel 1 hiss är dyrare, en 
standardhiss som uppfyller 
lagkrav kostar mindre. Ex. onödigt 
med snabbhiss om husen inte är 
så höga. 

Viktigt att kontrollera vad som 
ingår i priset (ex. behövs inte 
brandcell om hissen installeras 
inom en sådan osv.). 

Kostnaden sjunker, ingen tvekan. 

Familjebostäder, Gbg Ja, den sätts utifrån underhållsplan 
med 10-årsintervall, som revideras 
årligen. 

Ca 300 000–500 000 SEK kostar 
hissrenovering (beroende på vad det är 
för hiss). Det går inte att särskilja vad 
respektive åtgärd kostar. 

Beror på konstruktion av hiss 
(linhiss dyrast – men samtidigt 
bästa sett till utrymme m.m.). 

Nya vikdörrar genererar underhållskostnader 
som inte alls hade uppstått om ombyggnad 
inte hade gjorts…..  
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Fastighetsägare Q1. Finns budget avsatt?   Q2. Uppskattad kostnad för åtgärder 
som avhjälper säkerhetsbrister? 

Q3. Vad påverkar 
entreprenadkostnaden?   

Q4. Hur påverkas drift- och 
underhållskostnad?   

Marknaden påverkar, det finns 
inte obegränsat med 
hissentreprenörer. 

Gävlegårdarna Ja, en årlig budget på 12–15 miljoner 
för modernisering av hissar. 
Därutöver en post för 
reparationskostnader    

Mellan 600 000 och en miljon per hiss för 
modernisering 

 

Planantal; lyfthöjd m.m. spelar roll. 
Mellan 400 000–700 000 SEK är 
en uppskattning. Upp mot 1 000 
000 SEK vid byte av hiss. Detta är 
under förutsättning att man kan 
använda befintliga schaktet; 
annars blir det betydligt dyrare. 

Energieffektivisering leder till minskade 
energikostnader. Reparationskostnader och 
inryckningar går ner vid modernisering av 
problematiska hissar. De gamla hissarna har 
krånglat generellt sett mindre än de nya. 

Riksbyggen Mycket upp till föreningar/ förvaltning 
att ta initiativ till hiss-modernisering, 
kanske inget som går under strikt 
underhåll. Kan man ducka för 
kostnaden gör man gärna det. 

   

F Ja, budget finns för varje år som är 
lite flexibel efter behovet, ca 5 
miljoner. Sen finns möjlighet att äska 
pengar internt). Sedan 1–2 år har 
mest varit utbyten ”full replacement”.   

Utbyte hamnar i regel ca 800 000 SEK 
(+- storlek, höjd, m.m.). Modernisering 
kostar mellan ca 150 000 – 250 000 SEK, 
beror på vilka delar som moderniseras 
beroende på förutsättningar) 

Beror på utgångsläge, 
förutsättningar och behov ställt 
mot gällande kravbild. 

Grundkänslan är att DoU-kostnader minskas 
och det är ju en starkt bidragande faktor till 
varför åtgärder genomförs. Vid utbyte 
uppgraderas även garantiåtaganden och 
driftsäkerheten ökar i regel. Kan givetvis 
finnas undantag där nya problem skapas 
efter att åtgärder genomförts. 
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Fastighetsägare Q1. Finns budget avsatt?   Q2. Uppskattad kostnad för åtgärder 
som avhjälper säkerhetsbrister? 

Q3. Vad påverkar 
entreprenadkostnaden?   

Q4. Hur påverkas drift- och 
underhållskostnad?   

G Ja, vi har 10-årsplaner där 
hissaspekten ligger budgeterad och 
revideras årligen 

Modernisering för användare: runt 100 
000 SEK för skydd i dörröppning, 
nödtelefon och skylt. 

För servicepersonal: svårt att uppskatta, 
men bör vara billigare i de flesta fall. 

Kvalitet kostar. Fler olyckor sker i 
trappor. Om hissar står still 
förflyttas människotransport till 
trapphusen. 

Rensa dörrspår från grus i automatiska 
dörrar kostar ändå. Grus fastnar lätt och det 
är inte alltid det städas, så hissar stannar. 

Energikostnader försumbara. Den största 
biten där är belysning. 

H Ja, de har en rullande åtgärdslista. 
Budget anpassas efter varje år hur 
mycket som ska göras. 

Det beror på vad det är för hiss. Byts ett 
styrsystem så finns kostnad för det, och 
då måste man sätta in en tät korgdörr 
vilket ökar kostnaderna. Byte av korgdörr 
ca 50 000 – 75 000 SEK. Byte av 
styrsystem: ca 300 000 – 400 000 SEK. 

Styrsystem och hissmotor kan dra 
iväg, samt ju fler våningar desto 
mer kostsamt. 

Kostnaderna minskar. En moderniserad hiss 
drar mindre el. Under närmsta 5 åren så ska 
det inte kosta så mycket i underhåll (t.ex. 
byte av reservdelar ska ej behövas). Viktigt 
att material monteras på rätt sätt, kan lätt 
slarvas med detta (inte hos oss men baserat 
på tidigare erfarenheter). 

 

I Nej Vet ej, tidigare åtgärder med byte av hiss 
var 10 år sedan kostade då 600 000 kr 

Vi har upphandlat med fast pris Den hiss som moderniserats har fungerat 
och då minskar driftkostnaden. Den hiss som 
bytts ut har krånglat en del och där har 
kostnaderna för underhåll ökat. 
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Serviceföretag Q1. Finns budget avsatt hos kund?   Q2. Uppskattad kostnad för åtgärder 
som avhjälper säkerhetsbrister? 

Q3. Vad påverkar 
entreprenadkostnaden?   

Q4. Hur påverkas drift- och 
underhållskostnad?   

TK Elevator Nej, fastighetsägare har överlag dålig 
koll.  

Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 

Schindler Hiss Nej, finns överlag inte.  Installation av korgdörr: från 100 000 
SEK 

Hela regelverket med dörr, 
stannplansnoggrannhet, 
räddningsutrymme etc.:Upp till 800 000 
SEK 

- Nivån på behovet av åtgärder 

- Tillgängligheten 

- Beläggning hos entreprenörerna.  

Ingen uppgift 

RC Hiss Nej Installation av korgdörr: ca 80 000 SEK 

Hela regelverket med dörr, 
stannplansnoggrannhet, 
räddningsutrymme etc.:350 000 – 
500 000 SEK 

Omfattningen av 
anpassningsbehoven 

Ingen uppgift 

Otis AB  Nej Installation av korgdörr: 50 000 – 100 000 
SEK 

Hela regelverket med dörr, 
stannplansnoggrannhet, 
räddningsutrymme etc.:300 000 – 
750 000 SEK 

Ålder, skick och typ av hiss (last, 
hastighet etc.). Specialhissar, 
hissar i smala schakt och hissar 
med speciella estetiska krav är 
exempel på hissar där kostnaden 
kan bli högre. 

Ingen uppgift 



 § 49 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 - BMN-2022/58-2 Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 : Boverkets rapport

81 
 

Serviceföretag Q1. Finns budget avsatt hos kund?   Q2. Uppskattad kostnad för åtgärder 
som avhjälper säkerhetsbrister? 

Q3. Vad påverkar 
entreprenadkostnaden?   

Q4. Hur påverkas drift- och 
underhållskostnad?   

Hissteknik i Göteborg 
AB 

Finns budget för större åtgärder men 
inte specifikt för ”osäkra hissar”.  

Installation av korgdörr: 100 000 SEK 

Hela regelverket med dörr, 
stannplansnoggrannhet, 
räddningsutrymme etc.: 450 000 SEK 

Hur mkt av regelverket som 
behövs utföras samt tidsåtgång. 

Ingen uppgift 

Kone Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 

 

13.1.1.1 Bilaga 3 - Säkerhet, olyckor och tillbud – svenska organisationer 
Organisation Får du/er organisation rapporter om 

olyckor/tillbud som sker i hissar i 
bostadsbeståndet?  

I sådana fall hur? 

Registrerar ni inrapporterade 
olyckor/ tillbud? 

Antal senaste a) 2 respektive b) 5 
åren?   

Vilken typ av olycka/ 
tillbud är vanligast? 
a) Klämning, b) Ras i 
hisschakt, c) El, d) 
Annat (beskriv typen 
av olycka/tillbud) 

Omfattningen av 
registrerade 
skador de senaste 
5 åren? 

a) Personskador 
(ange ålder på 
person), b) 
Husdjur, c) 
Skador på gods, 
d) Annat? (beskriv 
typ av skada) 

Vilka åtgärder vidtogs efter 
olyckan/tillbudet? 

Arbetsmiljöverket Nej - - - - 
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Organisation Får du/er organisation rapporter om 
olyckor/tillbud som sker i hissar i 
bostadsbeståndet?  

I sådana fall hur? 

Registrerar ni inrapporterade 
olyckor/ tillbud? 

Antal senaste a) 2 respektive b) 5 
åren?   

Vilken typ av olycka/ 
tillbud är vanligast? 
a) Klämning, b) Ras i 
hisschakt, c) El, d) 
Annat (beskriv typen 
av olycka/tillbud) 

Omfattningen av 
registrerade 
skador de senaste 
5 åren? 

a) Personskador 
(ange ålder på 
person), b) 
Husdjur, c) 
Skador på gods, 
d) Annat? (beskriv 
typ av skada) 

Vilka åtgärder vidtogs efter 
olyckan/tillbudet? 

Barnombudsmannen, 
BO 

Nej - - - - 

Bostadsrätterna Nej, har endast hört om två tillbud/olyckor under 
min tid här. Det ena var en person där hissen 
stannade mellan två våningar och det inte fanns 
kommunikations-möjlighet. Vid det andra tillfället 
fastnade en hund med sitt koppel i en hiss som 
saknade skydd i korgöppning. Hunden klarade 
sig då matte/husse tryckte på nödstopp. 

- - - - 

Byggnadsnämnden 
Göteborg 

Nej, i undantagsfall hör räddningstjänsten av sig. 
Om hissen inte varit godkänd bör vi få 
information när den har åtgärdats. 

- - - - 
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Organisation Får du/er organisation rapporter om 
olyckor/tillbud som sker i hissar i 
bostadsbeståndet?  

I sådana fall hur? 

Registrerar ni inrapporterade 
olyckor/ tillbud? 

Antal senaste a) 2 respektive b) 5 
åren?   

Vilken typ av olycka/ 
tillbud är vanligast? 
a) Klämning, b) Ras i 
hisschakt, c) El, d) 
Annat (beskriv typen 
av olycka/tillbud) 

Omfattningen av 
registrerade 
skador de senaste 
5 åren? 

a) Personskador 
(ange ålder på 
person), b) 
Husdjur, c) 
Skador på gods, 
d) Annat? (beskriv 
typ av skada) 

Vilka åtgärder vidtogs efter 
olyckan/tillbudet? 

Byggnadsnämnden 
Stockholm 

Nej inte löpande, det står i lagen att 
fastighetsägarna ska rapportera olyckor till 
kommunen, men de vet sällan om att de ska 
göra det. 

Ja, i de fall de inkommer som 
ärende hos staden 

Att hissen stannar för 
högt eller för lågt så 
personer ramlar ur 
hissen 

Kan inte få fram 
uppgiften från vår 
registrator 

Om vi får anmälan om tillbud 
som skett i hissar och som 
inte har en godkänd 
besiktning följs det upp så fel 
åtgärdas 

DHR – Delaktighet 
Handlingskraft 
Rörelsefrihet 

Nej Nej Kan tänka mig att 
klämning eller att 
fastna är vanligast. 
Eller att hissar inte är 
rätt våningshöjd och 
det leder till incidenter. 

_ _ 

Fastighetsägarna Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 
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Organisation Får du/er organisation rapporter om 
olyckor/tillbud som sker i hissar i 
bostadsbeståndet?  

I sådana fall hur? 

Registrerar ni inrapporterade 
olyckor/ tillbud? 

Antal senaste a) 2 respektive b) 5 
åren?   

Vilken typ av olycka/ 
tillbud är vanligast? 
a) Klämning, b) Ras i 
hisschakt, c) El, d) 
Annat (beskriv typen 
av olycka/tillbud) 

Omfattningen av 
registrerade 
skador de senaste 
5 åren? 

a) Personskador 
(ange ålder på 
person), b) 
Husdjur, c) 
Skador på gods, 
d) Annat? (beskriv 
typ av skada) 

Vilka åtgärder vidtogs efter 
olyckan/tillbudet? 

Föreningen Sveriges 
byggnadsinspektörer 

Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 

Hissförbundet Hissförbundet får ingen information per 
automatik, utan bevakar media och uppmuntrar 
medlemmarna att rapportera till dem.  

Statistik upprättas över de olyckor 
de fått information om och som rör 
deras medlemmar är a) 382, b) 967 

För användarincidenter är 
mörkertalet stort. Det finns bra koll 
på arbetsskador, men inte för de 
olyckor som sker i bostäder. Alla 
olyckor/tillbud leder inte till att 
hissarna behöver åtgärdas och 
mindre olyckor rapporteras inte. 
Större olyckor annorlunda.   
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Organisation Får du/er organisation rapporter om 
olyckor/tillbud som sker i hissar i 
bostadsbeståndet?  

I sådana fall hur? 

Registrerar ni inrapporterade 
olyckor/ tillbud? 

Antal senaste a) 2 respektive b) 5 
åren?   

Vilken typ av olycka/ 
tillbud är vanligast? 
a) Klämning, b) Ras i 
hisschakt, c) El, d) 
Annat (beskriv typen 
av olycka/tillbud) 

Omfattningen av 
registrerade 
skador de senaste 
5 åren? 

a) Personskador 
(ange ålder på 
person), b) 
Husdjur, c) 
Skador på gods, 
d) Annat? (beskriv 
typ av skada) 

Vilka åtgärder vidtogs efter 
olyckan/tillbudet? 

Fastighetsägarna rapporterar inte in 
i någon större utsträckning och 
Byggnadsnämnderna har ingen 
statistik över olyckor/tillbud. 

Hyregästföreningen Nej Nej - - - 

Sveriges 
praktiserande 
byggantekvarier 

Har ej fått Kontakt med person för intervju     

Sveriges kommuner & 
Regioner, SKR 

Nej Nej    

Säkerhet, olyckor och tillbud – nordiska organisationer 
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Organisation Får du/er organisation rapporter om 
olyckor/tillbud som sker i hissar i 
bostadsbeståndet?  

I sådana fall hur? 

Registrerar ni inrapporterade 
olyckor/ tillbud? 

Antal senaste a) 2 respektive b) 5 
åren?   

Vilken typ av olycka/ 
tillbud är vanligast? 
a) Klämning, b) Ras i 
hisschakt, c) El, d) 
Annat (beskriv typen 
av olycka/tillbud) 

Omfattningen av 
registrerade 
skador de senaste 
5 åren? 

a) Personskador 
(ange ålder på 
person), b) 
Husdjur, c) 
Skador på gods, 
d) Annat? (beskriv 
typ av skada) 

Vilka åtgärder 
vidtogs efter 
olyckan/tillbudet? 

Elevatorbranschen 
Danmark 

Nej - - - - 

Heisleverandørenes 
Landsforening - HLF 

Nej - - - - 

Administration of 
Occupational Safety 
and Health Iceland 

Ja, inte automatiskt men kan hämta information 
från serviceföretagen. 

Ja.  

a) 3 b) 4 

d) Arbetstagare som 
utför borrarbete 

Vi har ingen 
information om 
skadade personer 

Diskussioner med 
anställda på 
serviceföretaget 
samt 
administration. 
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Organisation Får du/er organisation rapporter om 
olyckor/tillbud som sker i hissar i 
bostadsbeståndet?  

I sådana fall hur? 

Registrerar ni inrapporterade 
olyckor/ tillbud? 

Antal senaste a) 2 respektive b) 5 
åren?   

Vilken typ av olycka/ 
tillbud är vanligast? 
a) Klämning, b) Ras i 
hisschakt, c) El, d) 
Annat (beskriv typen 
av olycka/tillbud) 

Omfattningen av 
registrerade 
skador de senaste 
5 åren? 

a) Personskador 
(ange ålder på 
person), b) 
Husdjur, c) 
Skador på gods, 
d) Annat? (beskriv 
typ av skada) 

Vilka åtgärder 
vidtogs efter 
olyckan/tillbudet? 

Finnish Safety and 
Chemicals Agency 
(Tukes) 

 

Ja, huvudsakligen från serviceföretag, Även från 
liftanvändare, media och Finnish Workers' 
Compensation Center. 

Ja.  

a) 10 b) 30 

d) Fallolyckor vid på- 
och avstigning av 
hiss. 

a) 22 b) Inte 
registrerat c) Inte 

registrerat 

Beror på 
omfattning av 
skada. 
Undersökning, 
inspektion, 
inhämtning av mer 
data/registrera 
data. Ibland 
kontakta 
inblandade aktörer 

Kone Oy, Finnish lift 
association, Kiwa Oy 

Ja, hissföreningens medlemmar rapporterar till 
föreningens styrelse. Allvarliga olyckor måste 
rapporteras till rättsväsendet. Hissföreningen 
registrerar all data i registret INSTA 500. 

Ja.  

a) 14 b) Registrering startar i juni 
2018, 18 registrerade fall sen dess 

Fallolyckor och barn 
som fastnar med 
fingrar. 

a) 15 fall varav 2 
allvarliga. b) Inte 
registrerat men 

Information i form 
av 
säkerhetsvideor, 
information från 
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Organisation Får du/er organisation rapporter om 
olyckor/tillbud som sker i hissar i 
bostadsbeståndet?  

I sådana fall hur? 

Registrerar ni inrapporterade 
olyckor/ tillbud? 

Antal senaste a) 2 respektive b) 5 
åren?   

Vilken typ av olycka/ 
tillbud är vanligast? 
a) Klämning, b) Ras i 
hisschakt, c) El, d) 
Annat (beskriv typen 
av olycka/tillbud) 

Omfattningen av 
registrerade 
skador de senaste 
5 åren? 

a) Personskador 
(ange ålder på 
person), b) 
Husdjur, c) 
Skador på gods, 
d) Annat? (beskriv 
typ av skada) 

Vilka åtgärder 
vidtogs efter 
olyckan/tillbudet? 

ungefär 15 fall. c) 
Inte registrerat 

ansvariga till 
tillverkare, behov 
av 
varningsetiketter 

 

Säkerhet, olyckor och tillbud – serviceföretag 
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Serviceföretag Får du/ert företag rapporter om 
olyckor/tillbud som sker i hissar i 
bostadsbeståndet?  

I sådana fall hur? 

Registrerar ni inrapporterade 
olyckor/ tillbud? 

Antal senaste a) 2 respektive b) 5 
åren?   

Vilken typ av olycka/ 
tillbud är vanligast? 
a) Klämning, b) Ras i 
hisschakt, c) El, d) 
Annat (beskriv typen 
av olycka/tillbud) 

Omfattningen av 
registrerade 
skador de senaste 
5 åren? 

a) Personskador 
(ange ålder på 
person), b) 
Husdjur, c) 
Skador på gods, 
d) Annat? (beskriv 
typ av skada) 

Vilka åtgärder 
vidtogs efter 
olyckan/tillbudet? 

TK Elevator Ja Ja 

a) 7, enbart interna (tekniker) b) -  

 

c)  - - 

Schindlers Hiss Får ej svara pga Code of Conduct.  - Får ej svara pga Code 
of Conduct. 

c) Materiella skador 
på gods vanligast 

- 

RC Hiss Ja Ja 

a) 17 b) 50  

 

d) Skärskador a) Personskador på 
vuxna 

- 

Otis AB Ja Ja 

a) 0 b) 2  

a) och d) fallolyckor 
vid in- och utpassage 

a) Inga 
personskador. b) 1 
st hund kvävdes. c) 

- 
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Serviceföretag Får du/ert företag rapporter om 
olyckor/tillbud som sker i hissar i 
bostadsbeståndet?  

I sådana fall hur? 

Registrerar ni inrapporterade 
olyckor/ tillbud? 

Antal senaste a) 2 respektive b) 5 
åren?   

Vilken typ av olycka/ 
tillbud är vanligast? 
a) Klämning, b) Ras i 
hisschakt, c) El, d) 
Annat (beskriv typen 
av olycka/tillbud) 

Omfattningen av 
registrerade 
skador de senaste 
5 åren? 

a) Personskador 
(ange ålder på 
person), b) 
Husdjur, c) 
Skador på gods, 
d) Annat? (beskriv 
typ av skada) 

Vilka åtgärder 
vidtogs efter 
olyckan/tillbudet? 

 skador på 
installationen (hiss 
och byggnad) 

Hissteknik i Göteborg 
AB 

Nej Nej  d) materiella ting som 
fastnat, stort 
mörkertal. 

a) En del tillbud. b) 
Några djur har 
klämts. c) 
Majoriteten av 
skador är på gods 

- 

Kone Ja a) ca 100 st inrapporterade  

b) 216 st inrapporterade 

a) Klämning, främst i 
dörrar 

a) 43 st 
barnolyckor, 163st 
vuxna. b) 10st djur 

- 
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Bilaga 4 - Säkerhet, olyckor och tillbud – fastighetsägare 
Fastighets-
ägare 

Q5. Hur säkerställs att säkerheten 
för hissar upprätthålls och att barn, 
äldre och rörelsehindrade kan 
färdas säkert? 

Q6. Känner du dig trygg med nuvarande 
säkerhetsfunktioner för hissarna i ert 
fastighetsbestånd? 

Q7. Har det inträffat olyckor/tillbud i hissar 
inom ert fastighetsbestånd de senaste två 
åren? 

Q8. Vilka åtgärder vidtogs i sådana fall 
efter olyckan/tillbudet? 

A Via regelbundna servicebesök och att 
funktionen och säkerheten 
vidmakthålls med hjälp av 
hissentreprenören. 

Nej, vi har inte hunnit gå igenom alla hissar 
(relativt nytt bolag), så har ännu inte 
kontroll hur det ser ut. Vår affärsidé bygger 
på hållbarhet och säkerhet, helst vara 
bättre än lagkrav. 

Inga som jag fått information om. - 

B Det serviceföretag vi anlitat tillgodoser 
säkerheten i våra hissar. Vid fel eller 
stopp av hiss är de snabba att åtgärda.  
Vi har inga underkända hissar.  

Ja, utifrån att vi anlitat specialister på 
hissar. 

Nej. - 

C Via vårt kontrakterade serviceföretag 
som genomför årliga 
säkerhetsbesiktningar. Inrapporterade 
underhållsbehov läggs in i vår 
underhållsplan. 

Ja, med vårt upplägg och rutiner. Nej, vi har inte haft några tillbud eller olyckor.  Vid ev. olycka/ tillbud rapporteras de vid 
återkommande möten med distrikten som 
protokollförs av hisskonsult. 

Det finns även en App där tillbud/olyckor 
kan rapporteras. 

D Vårt serviceföretag går igenom 
hissarna regelbundet och ser till att 
lagkrav följs och att hissar med 
problem byggs om och moderniseras. 

Ja, trygg med de säkerhetsfunktioner som 
finns just nu. 

Störst risk utgör hissar utan korgdörr i 
kombination med ungdomar och stökigt 

Inget de senaste två åren. 

Vid ett tidigare tillfälle har en hiss inte stannat 
på rätt höjdnivå varpå trafikanten snubblade. 

Ombyggnation/modernisering av hissar 
sker när risker identifieras. Vid tillbud 
prioriteras det direkt om pengar finns kvar 
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Fastighets-
ägare 

Q5. Hur säkerställs att säkerheten 
för hissar upprätthålls och att barn, 
äldre och rörelsehindrade kan 
färdas säkert? 

Q6. Känner du dig trygg med nuvarande 
säkerhetsfunktioner för hissarna i ert 
fastighetsbestånd? 

Q7. Har det inträffat olyckor/tillbud i hissar 
inom ert fastighetsbestånd de senaste två 
åren? 

Q8. Vilka åtgärder vidtogs i sådana fall 
efter olyckan/tillbudet? 

beteende. Där finns det en olycksrisk. Det 
finns vissa områden där det är stökigt och 
dessa måste kanske ses över.   

i budgeten (alternativt läggs på nästa års 
budget). 

Rapportering: vid tillbudet har hyresgäst 
ringt in till försäkringsbolaget eller till oss. 
Den statistiken kanske går att ta fram via 
skadeanmälan?   

E Via förvaltare i 97% av beståndet. De 
ser till att förmedla myndighetskrav 
som rekommendationer. Sitter ibland 
med i föreningarnas styrelser. 

- - - 

F Vi har tät uppföljning med 
servicepartner. De har tagit fram egna 
serviceavtal som har anpassats till 4-
årsintervall. Kontinuerligt underhåll; 
egna ronderingar av byggnaderna i 
beståndet. Besiktningsförfarandet blir 
ett kvitto på hur bra det är i praktiken. 
De brister som uppdagas vid 
besiktning åtgärdas.    

 

Ja Sett till äldre och rörelsehindrade så har vi fått 
några felanmälningar på dörrarna som beror 
på att de inte har hunnit in och då har klämts 
med sin rullator. Har tidigare varit 2st 
klämskador där person har klämt fingrar/hand i 
dörren. Skedde någonstans 2018–2020. Andra 
fallet var klämskada i en av de absolut nyaste 
hissarna med teleskop-dörrar. Personen har 
hållit handen på den inre teleskopdörren och 

I fallet där rullator klämts handlar det om 
att hitta anpassade lösningar för 
öppningstiderna på dörrarna.  

I fallen med klämskador med personella 
skador, hade respektive hiss servats och 
besiktats tämligen nyligen. Den ena 
hissen var äldre med slagdörr som ska 
genomgå ombyggnation. Den andra var 
en ny hiss. Allt tyder på att det är 
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Fastighets-
ägare 

Q5. Hur säkerställs att säkerheten 
för hissar upprätthålls och att barn, 
äldre och rörelsehindrade kan 
färdas säkert? 

Q6. Känner du dig trygg med nuvarande 
säkerhetsfunktioner för hissarna i ert 
fastighetsbestånd? 

Q7. Har det inträffat olyckor/tillbud i hissar 
inom ert fastighetsbestånd de senaste två 
åren? 

Q8. Vilka åtgärder vidtogs i sådana fall 
efter olyckan/tillbudet? 

sen åkt in med handen och klämts. Skedde ca 
2020. 

mänskliga faktorn/dålig uppsikt som lett 
till olyckorna.  

G Ja, hissbeståndet besiktas i tid. 
Kvartalsavstämningar hålls runt 
felstatistik och potentiella åtgärder 
planeras och genomförs. En del egen 
besiktning som genomförs av 
hisingenjör vid bolaget. Kan vara 
mycket åverkan från hyresgäster på 
sina håll. 

Viss rondering sker från bovärdar. 
Felanmälningar kommer in på en gång 
om hissarna inte fungerar som de ska. 

Ja, korgdörr och automatiska skjutdörrar är 
installerade. Där slagdörrar finns så är det 
korgdörr också. Största otryggheten i 
grindhissar (där mindre öppen del finns 
kvar efter installation av ny dörr– med risk 
för klämskada mellan grindar och 
schaktdörr.) Det har åtgärdats via plåtning 
på schaktdörr så att man inte kan stå där, 
s.k. ”Näsor”. Stora hissknappar sätts som 
standard – tillgänglighetsaspekt. Finns 
säkert någon enstaka där 
säkerhetsfunktionerna kan brista, någon 
kan sakna nödtelefon. 

Vårt bolag har inget juridiskt ansvar för 
bostadsrättsföreningarnas hissar, även om 
det ställs krav på dem. Finns 
rörelsehindrade som är beroende av 
hissar. Om de står stilla så måste anhöriga 

Nej - 
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Fastighets-
ägare 

Q5. Hur säkerställs att säkerheten 
för hissar upprätthålls och att barn, 
äldre och rörelsehindrade kan 
färdas säkert? 

Q6. Känner du dig trygg med nuvarande 
säkerhetsfunktioner för hissarna i ert 
fastighetsbestånd? 

Q7. Har det inträffat olyckor/tillbud i hissar 
inom ert fastighetsbestånd de senaste två 
åren? 

Q8. Vilka åtgärder vidtogs i sådana fall 
efter olyckan/tillbudet? 

eller andra komma och hjälpa till att bära 
boende.  

H Genom förebyggande underhåll. 
Försöker planera vad som ska göras 
på varje objekt. Säkerställs via den 
årliga besiktningen med 
besiktningsföretaget. Får vi godkänt 
därifrån så ska det ju vara säkert. 

 Nej inga tillbud/olyckor. - 

I Genom godkända årliga inspektioner 
och avtal med hisspartner. 

Känns inte tryggt att sakna innerdörr. T.ex. 
hantverkare som har långa bräder som 
fastnar, så kan de faktiskt dö. 

Nej inga olyckor. - 
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Bilaga 5 – Fastighetsägares syn på införande av retroaktiva krav 
 

Fastighets-
ägare 

Q9. Hur ställer ni till 
införandet av retroaktiva 
krav på äldre hissar? 

Q10. Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Q11. Vilka möjligheter ser ni 
med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre 
hissar? 

Q12. Finns det 
något som skulle 
underlätta 
anpassning av 
hissar via nya 
retroaktiva krav? 

Q13. Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser ni är 
viktigast att prioritera (a-f)? 

 

A Känns spontant klokt. Ekonomin, ett antal hissar kommer hamna i en 
gråzon mellan de mest akuta och de som är 
hyfsat bra. 

Via ett rejält omtag öka 
säkerheten och kunna minska 
underhållet 

Tydliga krav och 
införande med 
framförhållning, så 
det ges möjlighet till 
planering. Om det 
sker för snabbt 
kommer det bli 
svårare att svara upp 
mot kraven. 

För användare: 

(c) Tvåvägskommunikation  

(d) Installation av vertikal plåt 
samt fotocellist för att undvika 
klämolyckor mellan schaktdörr 
och korggrind 

B Ur ett kostnadsperspektiv 
motsätter vi oss det. Vi har 
ganska bra hissar, arbetar 
med förebyggande arbete 
och byter redan så många 
hissar/år som vår ekonomi 
tillåter. 

Framförallt blir det knepigt ekonomiskt, men kan 
även vara tekniskt svårt om korgdörr ska 
installeras i de fall utrymme inte finns. 

Även om gamla hissar byts ut till nya är inte alltid 
hisschaktet tillräckligt stort, för att tex tillgodose 
krav på tillgänglighet. Permobiler kommer 
exempelvis inte in i alla våra hissar. De är ändå 

Lägre energikostnader och 
mindre underhåll 

Bidrag Vi har svårt att uttala oss om 
detta då vi inte vet hur det 
kommer påverka oss. Klart att 
det ska vara säkra hissar! 
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Fastighets-
ägare 

Q9. Hur ställer ni till 
införandet av retroaktiva 
krav på äldre hissar? 

Q10. Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Q11. Vilka möjligheter ser ni 
med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre 
hissar? 

Q12. Finns det 
något som skulle 
underlätta 
anpassning av 
hissar via nya 
retroaktiva krav? 

Q13. Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser ni är 
viktigast att prioritera (a-f)? 

 

installerade under 80–90 tal. Ska hela 
hisschaktet rivas upp blir det tekniskt svårt och 
mycket dyrt. 

C Vi är försiktigt/helt positiva 
till införandet. Vi värnar om 
säkerheten för 
hyresgäster, vilket vi visar 
i vårt arbetssätt. 

Tid, med en för snäv deadline.  

Ekonomiska aspekten. Om vi utgår från att vi 
moderniserar och gör underhållsarbete på 100st 
hissar på fem år normalt sett – om kravet skulle 
innebära att göra allt det på 1 år så skulle det bli 
problematiskt. 

Utrymme är ett problem i detta sammanhang, 
t.ex. minskar ytan när man inför åtgärder med 
nya dörrar eller så. Målkonflikter mellan säkerhet 
och tillgänglighet. 

Säkerhetsaspekten Statliga bidrag För användare: 

Alla är minst lika viktiga. 

Eventuellt mindre viktigt med 
info.skylt att djur ska hållas 
kopplade än övriga (f). 

D Problem endast om man 
inför krav som blir svåra 
att uppfylla p.g.a. platsbrist 
eller liknande. Annars inga 
problem med krav på 

Tidsaspekten: många hissar saknar skydd i 
korgöppning när det handlar om bostäder. Det 
krävs en lång tidsperiod för att åtgärda dessa 
brister. 

Säkerhetsmässigt Bidrag, procentuellt 
bidrag är svårt att 
uppskatta. Kan bli 
dyrt om ett befintligt 

För användare: 

Skydd i korgöppningen 
viktigast (a). Men i detta kan 
även ljusridå (klass 2) vara 
godkänt. Viktigast att sätta ett 
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Fastighets-
ägare 

Q9. Hur ställer ni till 
införandet av retroaktiva 
krav på äldre hissar? 

Q10. Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Q11. Vilka möjligheter ser ni 
med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre 
hissar? 

Q12. Finns det 
något som skulle 
underlätta 
anpassning av 
hissar via nya 
retroaktiva krav? 

Q13. Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser ni är 
viktigast att prioritera (a-f)? 

 

säkerhet i hissar. Det är 
en ekonomisk fråga. 

Storlek på fastighetsbolag. De stora 
fastighetsbolagen kanske inte har några större 
problem med retroaktiva krav. Men de små 
fastighetsbolagen är nog mer känsliga för 
retroaktiva krav som inte kanske har samma 
ekonomiska muskler som större fastighetsbolag. 

hisschakt behöver 
rivas.  

Vi pratar om en 
helombyggnad om 
det ska moderniseras 
(inte bara utbyte av 
dörr utan tal-
kommunikation, 
knapphöjd m.m.). För 
att få en vettig lösning 
då är ett nytt 
styrsystem 
nödvändigt. Detta bör 
man ha i åtanke. 

skydd i korgöppningen 
(korgdörr eller ljusridå). 

För servicepersonal: 

Svårt att värdera vilken som är 
viktigast. Tänker man på hiss-
personalen så är det betydligt 
säkrare med ”stötter” osv. 
Osäkra korgtak åker entre-
prenörerna inte på. 

E Det vore konstigt om vi 
inte ställde oss bakom det. 
Regelverket kan behöva ta 
hänsyn till små föreningar 
som inte kan göra på en 

Kostnaden kan variera stort beroende på om 
hela hissen behöver rivas ut och bytas.  

Tid för ombyggnation är viktig att ha i beaktande. 

Höjer status på fastigheten 
och hyra/ månadsavgift i 
HRF/BRF kan höjas. 

Bidrag för att 
genomföra, samt 
andra incitament 
(skatter, avgifter) för 
att motivera. 

För användare: 

I stort sett i fallande ordning. 
(c) och (e) nämndes särskilt. 
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Fastighets-
ägare 

Q9. Hur ställer ni till 
införandet av retroaktiva 
krav på äldre hissar? 

Q10. Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Q11. Vilka möjligheter ser ni 
med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre 
hissar? 

Q12. Finns det 
något som skulle 
underlätta 
anpassning av 
hissar via nya 
retroaktiva krav? 

Q13. Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser ni är 
viktigast att prioritera (a-f)? 

 

gång, utan att man kanske 
får en viss tid på sig att 
genomföra det. De med 
mer hyresrätter fokuserar 
mer på driftnetto.  

Fastighetsägare i mer 
segregerade områden får 
svårare att genomföra. 
Dessa fastighetsägare bör 
man ligga på. 

Tillgänglighetsaspekten hamnar i fokus, för 
boenden som är beroende av hissen i sin 
transport upp och ner. 

Kraven ska vara 
formulerade så att det 
blir enkelt att 
applicera i ett 
befintligt 
fastighetsbestånd. 

F Vi har stort fokus på 
säkerhet. Spontant är vi 
positiva till förslaget.   

Kraven får inte vara svart/vita-krav, utan 
anpassningsbara till vissa specifika fall och 
förutsättningar. Om kraven bara kopplar till en 
ålder eller hisstyp, så kanske kraven med lätthet 
kan uppfyllas i 6 av 10 fall – medan i 4 av 10 fall 
kan det vara väldigt svårt (eller omöjligt) att 
åtgärda retroaktiva krav utan att behöva göra en 
större ombyggnad. 

Beror på vad som avses 
med ”möjligheter”. Ökad 

säkerhet givetvis och allt vad 
det innebär, men det är 
väsentligt att ”insatsen möter 

vinningen”. 

 

Kraven måste vara 
anpassningsbara till 
förutsättningar som 
råder i enskilda fallen. 
OK med en 
övergripande 
rekommendation att 
eftersträva, men det 
måste 

Detta skulle vara ett önskvärt 
upplägg. 

För användare: 

a)bör vara en av de största 
riskerna i.o.m. rörliga delar när 
hissen färdas. Bör inte heller 
vara omöjligt att åtgärda. 
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Fastighets-
ägare 

Q9. Hur ställer ni till 
införandet av retroaktiva 
krav på äldre hissar? 

Q10. Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Q11. Vilka möjligheter ser ni 
med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre 
hissar? 

Q12. Finns det 
något som skulle 
underlätta 
anpassning av 
hissar via nya 
retroaktiva krav? 

Q13. Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser ni är 
viktigast att prioritera (a-f)? 

 

Fysiska begränsningar är viktigt att ta hänsyn till. 
De vill inte plocka bort en hiss bara för att få leva 
upp till nya retroaktiva krav. 

Vi bör ha goda ekonomiska muskler att hantera 
nya retroaktiva krav (= mindre känsliga för 
tidsaspekten). Vinsten som uppnås (ökad 
säkerhet) med nya krav måste dock ställs tydligt 
mot kostnadsaspekten. 

finnas ”undantags-
möjligheter” som kan 

bedömas i enskilda 
fall.  

(b) kan också inge falsk 
trygghet och är liknande 
säkerhetsrisk som för (a). 
Skulle kunna kravställas bort 
utan att det skulle innebära en 
orimlighet. 

(c) bör gå att åtgärda i 
samtliga hissar. Stort värde för 
brukare med att ha 
tvåvägskommunikation. 

(e) bör vara givet att åtgärda. 

(f) är en enkel åtgärd, så varför 
inte. 

G Bra, safety first.  

Den allmänna synen på 
ansvar för olyckor, där 
barn leker osv, har skiftat 
de senaste 50 åren. 

Åtgärder riskerar generera fler felstopp. Hissar 
kan bli trängre så att t.ex. möbler inte längre får 
plats. Gäller t.ex. saxgrind, som kan vara lätt att 
fastna i. 

Känns bra att ligga i framkant. Vi har muskler för att 
åtgärda på en gång. 
Men en mindre 
fastighetsägare kan 
få svårt. Kan också bli 

För användare: 

(a) och (c) är viktigast. (b) och 
(d) finns inte så många kvar. 
(e) är inte så utbredd, men 
viktig. 
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Fastighets-
ägare 

Q9. Hur ställer ni till 
införandet av retroaktiva 
krav på äldre hissar? 

Q10. Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Q11. Vilka möjligheter ser ni 
med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre 
hissar? 

Q12. Finns det 
något som skulle 
underlätta 
anpassning av 
hissar via nya 
retroaktiva krav? 

Q13. Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser ni är 
viktigast att prioritera (a-f)? 

 

Tidigare ansvarade 
föräldrar, nu är det någon 
annan. Fler nödtelefoner 
behöver installeras i 
allmänhet. 

Ekonomi kan sätta stopp, svårt för mindre 
fastighetsägare. 

svårt om man har ett 
väldigt stort 
hissbestånd. 

Bättre skyltning är enkelt, 
särskilt gubben som fastnar 
med huvudet är effektiv. 

H Det är bra. Vi har 
uppgraderat allt och ligger 
bra till. 

Byggnadstekniska skäl, t.ex. så får inte alltid 
innerdörrar plats. 

Kulturella aspekter att inte arkitekturen bör 
ändras i äldre hissar. Då får andra lösningar 
såsom ljusridå användas. 

Säkerheten ökar För oss är det inte ett 
stort problem. Vi har 
bra budget att hålla 
hissbeståndet säkert. 
Kan tänka mig att 
skillnaden är 
annorlunda för 
BRF:er som har en 
annan ekonomi. 

För boende är (a) och (c) är 
viktigast att prioritera. Även (e) 
är viktig att prioritera. 

(b) faller ju in under (a). 

Ett stort avstånd måste finnas 
för att (d) ska vara relevant. 

I Glada om vi slipper detta 
då det är en 
kostnadsfråga. Men det 
kanske är dags snart att 

Det blir ju lite mindre yta men det får man vara 
okej med. 

Det blir säkrare.  Ja, om man kunde 
söka någon form av 
bidrag.  

Vi har uppkopplat för SIM-kort 
för tvåvägskommunikation.Vi 
har ingen informationsskylt om 
hundar/koppel. 
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Fastighets-
ägare 

Q9. Hur ställer ni till 
införandet av retroaktiva 
krav på äldre hissar? 

Q10. Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Q11. Vilka möjligheter ser ni 
med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre 
hissar? 

Q12. Finns det 
något som skulle 
underlätta 
anpassning av 
hissar via nya 
retroaktiva krav? 

Q13. Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser ni är 
viktigast att prioritera (a-f)? 

 

byta. Men det lär ju vara 
en stor utgift. 

 

Bilaga 6. Branschorganisationers syn på införande av retroaktiva krav 
Branschorganisationer Hur ställer ni er till 

införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

Arbetsmiljöverket Utifrån hissdirektivets 
hänvisning till bilaga 1 i 
maskindirektivet borde 
det gå att tillämpa 
direktivet för bostäder i 
de fall gamla hissar 

- - Utgå från CE-märkning, 
vilken är en garanti för att 
den aktuella produkten har 
analyserats från 
risksynpunkt. Riskanalysen 
ska vara analyserad och 
beskriven i den tekniska 

De som anges i 
hissdirektivets bilaga 1 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

anses vara så farliga att 
de måste byggas om.   

tillverknings-
dokumentationen enl. Bilaga 
7 A i Maskindirektivet för 
maskiner; specifikationen, 
funktion, montering service 
mm.  För att uppfylla aktuella 
krav i bilaga 1 i 
maskindirektivet finns 
harmoniserande standarder i 
SIS underlag som ger en 
kravspecifikation för 
utformning av vissa typer av 
hissar. 

Barnombudsmannen, BO Hela grundfrågan är bra 
ur ett barnrätts-
perspektiv, dvs att 
hissarna blir säkrare för 
barn. 

Inga alls, det blir bättre för barnen. Positivt, att 
säkerheten ökar. 

Ja, om information 
efterfrågas från barnen 
själva. Vad de uttrycker är 
problematiskt och vad som 
behöver göras. 

Det måste utgå från 
vad barnen själva 
uttrycker är viktigt. Om 
de berättar om 
händelser som är 
förknippat med fara och 
som kan kopplas till 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

någon teknisk åtgärd 
så är det de åtgärderna 
som bör lyftas fram. 

Bostadsrätterna Det är inte etiskt 
försvarbart att motverka 
ökad säkerhet för 
människor som behöver 
använda hiss för att 
komma till sin bostad. 
Det är bra att denna typ 
av brister försvinner och 
självklart behöver 
modernisering 
genomföras förr eller 
senare, om inte annat av 
underhållsskäl. De flesta 
fastighetsägarna kommer 
troligt att på frivillig basis 
genomföra sådan.   

Det kommer att finnas förståelse, men kraven måste 
vara förankrade i verkliga situationer, dvs att hänsyn 
kan tas till byggnaders specifika förutsättningar. 
Föreningarna vill troligtvis kunna påverka när utbyte 
alternativt modernisering ska genomföras och hur det 
görs. För sistnämnda framförallt i hus med 
kulturhistoriska värden. För många föreningar – 
särskilt de mindre – kommer ekonomiska aspekter att 
upplevas som betungande. 

Ökad säkerhet Ekonomiskt bidrag för 
säkerhetsanpassning av 
äldre hissar skulle 
underlätta. Därtill även 
rimliga övergångsregler som 
ger en fastighetsägare 
möjlighet att avvakta en 
redan planerad 
modernisering. 

Det bör klargöras hur stort 
problemet är och vilka 
åtgärder som har högst 

Jag kan för lite om vilka 
olyckor som är 
vanligast och vad de 
beror på för att kunna 
bedöma och 
rangordna. 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

prioritet. Det är skillnad på 
brister och brister.  

Det bör också undersökas 
om säkerhetsbristerna kan 
kommas åt via 
kunskapshöjande insatser. 

Byggnadsnämnden, 
Göteborg 

Vi är för retroaktiva krav. 
Men hur ska det gå till?    

Stor arbetsinsats att få kunskap om vilka 
fastighetsägare som har hissar som berörs samt hur 
många. Sanktionsavgifter behövs och resurser måste 
ges för att tillsynen ska kunna genomföras.  

Arbetet med att åtgärda hissarna kan resultera i att 
hissar stängs av under längre tid och att 
tillgängligheten då inte tillgodoses. Det är svårt att 
hitta lösning för ex.vis rullstolsbundna om hissen står 
still. 

Säkerhetsförbättring
ar kan aldrig vara 
fel. Kan det göras 
från ett 
tillgänglighets- och 
antikvariskt bra sätt 
är det jättebra. 

1)Föredömligt om 
besiktningsföretagen 
skickade listor på de hissar 
som berörs. De har ju den 
informationen och kan sen 
debitera fastighetsägaren för 
att de skickar in 
informationen till 
kommunerna, som upprättar 
register. Det underlättar våra 
tillsynsärenden och att 
upprätta register är ingen 
större kostnad för oss. 2) 
Information till 

A och C är viktigast. 
Trygghetsskapande att 
ha 
tvåvägskommunikation 

Ang fotoceller har 
diskussion förts hos 
oss att det finns en risk 
att överfall kan ske då 
gärningspersonen kan 
använda fotocellen för 
att stoppa hissen 
mellan två våningar. I 
dessa fall är 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

fastighetsägarna är alltid bra! 
3) Bidrag kan vara en bra 
morot 4) Sanktionsavgiften 
ska vara kännbar 

tvåvägskommunikation 
särskilt viktig. 

Byggnadsnämnden, 
Stockholm 

Kraven är bra och 
nödvändiga, men svårt 
att genomföra –  

Retroaktiva krav kräver ett register över alla hissar. 
Vem skulle få utrymme att göra det arbetet? I sådana 
fall bör staten ta tillbaka kontrollen för besiktning av 
hissar. Det blir resurskrävande för kommunen och blir 
svårt med bemanning för tillsyn. En gissning är att det 
finns 10 000 hissar i Stockholm. I mindre kommuner 
med färre hissar, går det troligen enklare. Finns 
generellt för lite budget för tillsyn, vilket gör det svårt 
att arbeta proaktivt. Olika förutsättningar i olika 
kommuner. 

Ökad säkerhet När retroaktiva krav infördes 
för kommersiella lokaler, 
byggde många om sina 
hissar. Problem att få 
hissföretag som kunde 
genomföra åtgärder – 
begränsat antal företag som 
kan anlitas, kan även bli 
kostnadsdrivande. 

1)Syftet med kraven måste 
vara supertydlig- att det är 
säkerhet som avses och att 
kravet ska uppfyllas. 
Reglerna ska utgå från syfte 
inte åtgärd. Ibland skrivs en 
lösning som kan bli inaktuell.  

En hiss ska vara säker. 
Specifika åtgärder kan 
beskrivas men inte vara 
tvingande, dvs åtgärd 
kan ske med 
motsvarande teknik. 
Lagstiftning tar lång tid 
och tekniken kan ha 
utvecklats. Exempelvis 
kräva någon typ 
av ”skydd i korgöppning 

som omöjliggör 
klämning”, istället för 

specifikt 
just ”korginnerdörrar” 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

2)Bidrag  

3)Tidplan måste stämmas av 
med branschen.  

4)Möjlighet till dispens bör 
finnas och avstegsblankett 
tas fram. Kommunen kan 
inte ge dispens idag, men 
PBL paragraf 2.2 kan 
användas.    

5) Tillägg I PBL 2 kap, § 2 
bör tillgänglighet läggas  till 
som avsteg från kravet. Det 
tycker vi saknas, då det inte 
är tillåtet att försämra den 
tillgänglighet som finns. 

DHR – Delaktighet 
Handlingskraft 
Rörelsefrihet 

Det beror på vad det 
finns för stödsystem. Man 
kan nog inte göra det 
utan att ta hänsyn till de 

Om man inför retroaktiva krav så måste man ha 
metoder att hantera tillgänglighet på plats. Det 
kommer annars leda till följdproblem; 1) boende blir 

Att man lyfter 
tillgänglighetsaspekt
en och utmaningen 
med att göra rätt 

Att man gör en fullständig 
analys och har ett system för 
att hantera de uppkomna 

C viktigt. F viktigt (om 
man förtydligar att det 
även kan göra att 
hjälpmedel kan fastna). 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

problemen som 
DHR/Hissförbundet har 
uppmärksammat. Viktigt 
att man inte minskar 
bostadsutbudet till följd 
av säkerhets-
anpassningar  

fast i sina bostäder; 2) tvingas flytta; 3) får ökat behov 
av hemtjänst när otillgängligheten ökar; m.m.  

Vem har ansvaret för att hantera ovan följdproblem 
som kan uppstå vid hiss-moderniseringar. Det finns 
ingen bra lösning på det i dagsläget 
Hyresgästföreningen vet inte riktigt hur man ska 
hantera detta. Fastighetsägare säger att de måste 
upprätthålla säkerheten (utan att ha möjlighet att ta 
hänsyn till vilka som är boende). 

från början. Få 
tillgänglighet och 
säkerhet att gå 
hand-i-hand. 

 

problemen med tillgänglighet 
och användbarhet. 

Viktigt att Boverket m.fl. 
utarbetar riktlinjer m.m. för 
hur ska man hantera när 
bostadshus helt blir 
otillgängligt för vissa 
personer. 

Dialog mellan intressenter är 
viktigt i det här 
sammanhanget. Det är 
komplexa frågor, finns nog 
ingen simpel lösning. 

Fullt medveten att A 
och B är bäst ur 
säkerhetssynpunkt, 
men de har också 
störst negativa effekter 
på tillgängligheten. 

Även undersöka 
innovationer och se 
vilka smarta lösningar 
som finns 
(kamerateknik m.m.) 
som kan appliceras 
utan att minska 
tillgängligheten. 

Fastighetsägarna Vi ser inte behov av 
retroaktiva krav. Vi vill 
inte skärpa kraven utan 
istället gå vidare med hur 
uppföljningen ska ske via 
tillsyn. Som del i det 
arbetet behöver ett 

Våra medlemmar tycker det är otydligt vem som är 
kontrollmyndighet. Kommunerna förlitar sig mycket på 
vad kontrollföretagen säger. Vid fall där det finns olika 
åsikter kring vad som behöver bytas eller inte. Svårt 
att överklaga en hisskontrollants besiktningsprotokoll. 

 Att tilldela ansvar för hur 
informationen når ut till 
fastighetsägare, 
serviceföretag och 
kontrollorgan 

Hur uppföljning och 
kontroll ska organiseras 
och kommuniceras 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

offentligt register 
upprättas.  

Otydligt och rättsosäkert vad som går att överklaga 
eller inte.  

Följdkostnader, exempelvis vid byte av dörr 

Föreningen Sveriges 
Byggnadsinspektörer 

- Utifrån ett tillsynsperspektiv finns följande att ta 
hänsyn till: 

1)Om kommunerna ska kunna göra tillsyn måste de 
ha ett register att utgå från. En kommuns hissbestånd 
kan bedömas genom att ta reda på hur många 
byggnader som har 3 våningar eller högre. Därefter 
upprätta register, men krävs att någon får uppdraget 
att genomföra. 

2)Idag ska besiktningsprotokoll skickas in när 
hissarna inte godkänts. Här borde samma princip 
införas som för OVK att de alltid skickas in till 
kommunen.  

3)Endast de fastighetsägare som anmäler att 
ombyggnad gjorts på hiss kan registreras – de som 

Ökad säkerhet 1)Lagändring krävs för att få 
in alla besiktningsprotokoll till 
Byggnadsnämnden.  

Inspektörerna lägger då in 
uppgifter och bevakning på 
att besiktningarna görs kan 
då genomföras. Bygger på 
att ett register finns.  

2)Om byggnadsinspektörer 
ska hålla register- och 
diariehållning uppdaterade 
måste de kunna ta betalt av 
staten (bäst) eller 
fastighetsägarna (svårare att 
få betalt från dem) 

- 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

inte anmäler finns inte med i statistiken, dvs stort 
mörkertal 

Alla regler bygger på frivillighet. Den fastighetsägare 
som bedömer att de måste åtgärda hissarna berättar 
inte gärna för kommunen.  

Svårt att få information från fastighetsägarna. Får 
kommunen ens hämta information från 
kontrollorganen avseende vilka hissar som 
besiktigats? Mörkertal på hissar som besiktigas med 
anmärkningar  

Alla fastighetsägare har inte upphandlat ett 
serviceavtal och då blir besiktningen inte av. 
Kombinerat med att fastighetsskötare byts ut så 
ramlar frågan mellan stolarna. 

Många i kommunen saknar en helhetsbild, 
inspektörsjobbet är avgränsat till olika paragrafer som 
görs av olika personer. Många har inte heller klart för 
sig vilken roll de har eller vad alla kollegor arbetar 
med. Juridiken tar inte hänsyn till hur arbetet praktiskt 

3)Redovisningsskyldighet 
bör införas, dvs obligatoriskt 
att anmäla antal hissar, när 
de besiktigats, samt tillbud 
och olyckor till kommunen 
eller Boverket. Boverket 
måste gå ut och säga till 
fastighetsägarna att det är 
anmälningsplikt för de hissar 
som omfattas.  

4)Krav på att 
besiktningsorganen alltid ska 
informera kommunen när 
besiktning genomförts.  

Boverket bör kanske ha 
tillsyn så att alla 
besiktningsprotokoll 
inkommer och kommunen 
följer upp de som inte är 
godkända. 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

ska genomföras. Byggnadsnämnderna måste bli 
duktigare på att kräva in underlag via sin kontrollplan.  

Egenkontrollen har lett till att myndigheter måste lita 
på att marknaden sköter sina åtaganden och de flesta 
kommuner har för mycket att göra relativt personal, 
därför avsätts inte resurser, speciellt för uppgifter som 
nästan är omöjliga att kontrollera och ha bra tillsyn 
för. 

5)Få regeringen att ändra i 
PBF 9 kap sanktionsavgifter, 
lägga in en punkt om hissar 
med säkerhetsrisk som ska 
omfattas av retroaktiva krav  

6)Vid tvingande lagstiftning 
tillkommer stora kostnader 
för att åtgärda. Därför viktigt 
att möjliggöra tillsyn för 
inspektörerna med hög 
sanktionsavgift  

Hissförbundet Hissförbundet är mycket 
positiva. 

Gränsdragningsfrågor såsom:  

1) Vem identifierar de berörda hissarna? 

2 Vad är en rimlig övergångsperiod 

3)Vilka hissar åtgärdas först? T.ex. de äldsta hissar 
eller de som nyttjas mest? Annat att ta hänsyn till: 
Risken i hissar utan korgdörr blir större desto mindre 
yta hissen har. 

Tillgänglighets-
anpassningar för 
äldre och rörelse en 
viktig del. Ganska 
enkelt att öka 
tillgängligheten om 
slagdörren ersätts. 
Ta fram en lista för 

1)Låt besiktningsföretagen 
vid återkommande 
besiktningar notera om 
hissen tillhör riskgruppen 

2) Prioritera utifrån där 
risken för olyckor är störst. 
Först miljonprograms-
områden där den stora 
volymen finns. Hissar med 

a) och d) viktigast, 
sedan b) e) c) f) 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

de tillgänglighets-
lösningar som finns. 

farliga innerdörrar kräver 
enklare åtgärder 

3)Statligt stöd för att 
underlätta för 
fastighetsägarna. Kan man 
t.ex. utvidga stödet till 
bostäder för äldre så att den 
även omfattar 
säkerhetsåtgärder? (Redan 
idag inkluderas byte av 
slagdörr till automatskjutdörr, 
som förbättra tillgängligheten 
– och säkerheten). Se 
https://www.boverket.se/sv/bi
drag--garantier/stod-till-
bostader-for-aldre/  

4)Visa på de fördelar 
moderniseringen innebär så 
att anpassningen blir mer 
accepterad – tydliga regler 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

så samma spelplan för hela 
landet. 

Hyresgästföreningen Övervägande positiva, 
många äldre och barn 
som vistas i hissarna. Det 
ska vara säkert och 
tryggt att transporteras i 
dem 

Det behöver utredas vem 
som ska betala.  

Många hyresgäster är rädda att hyrorna ska höjas 
och anser att hyreshöjningen överskuggar att de får 
en säkrare hiss. Vid en balanserad hyresökning kan 
de dock vara positiva 

De retroaktiva kraven behöver landa i någon form av 
positiv kommunikation. Jag kan tänka mig att det kan 
bli svårt att nå ut med information till de boende. 
Många olika språk exempelvis. Ett sätt att överbrygga 
språkliga hinder är att använda bilder istället för ord. 

En bättre standard 
på hissarna, de blir 
mer användar-
vänliga och säkra 

Någon pengapåse bör finnas 
med som stöd till 
fastighetsägarna som lindrar 
införandet.  

Många hyresgäster har små 
plånböcker. Därför viktigt att 
visa på fördelar från 
säkerhetssynpunkt och att 
det inte behöver krävas en 
hyreshöjning. 

b), c) och e) 

Sveriges kommuner & 
Regioner, SKR 

Om byggnadsnämnden 
får tillsynen är vi 
övervägande negativa till 
att införa retroaktiva krav 
utifrån att: 

1) Under de senaste åren 
har en stor mängd nya 

Utrymmesmässiga och ekonomiska svårigheter. - Generellt bör det underlätta 
med bra och tydlig 
information och bidrag att 
söka både för offentliga 
fastighetsägare men också 
för tillsynen. Boverket bör 
ansvara för handläggning. 
Om kraven leder till fler 

Svårt då jag inte har 
insyn i vilka risker som 
är förknippat med olika 
val, men de enklaste 
och billigaste 
åtgärderna borde 
införas först. 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

tillsynsområden tillkommit 
som inte är finansierade. 
Kommunerna hinner inte 
med och de kan inte ta 
betalt för sin tillsyn. 
Därför är det inte lämpligt 
att lägga fler 
tillsynsområden på 
byggnadsnämnderna.   

2)Normalt finns inte en 
hissexpert i kommunerna 
utan det bygger på att 
fastighetsägaren anlitar 
experter som genomför 
service och ser till 
hissarna. I praktiken är 
det sällsynt att tillsyn sker 
på plats. Rent 
administrativt skulle 
tillsynen kunna skötas av 
Boverket. 

ärenden i kommunerna så 
landar de inom det ordinarie 
arbetet, vilket är bättre än att 
det tillkommer nya 
arbetsuppgifter 

Hur nå de mindre duktiga 
fastighetsägarna med 
information? 

1)Via media 

2)Riktade utskick till äldre 
fastigheterna som kan 
tänkas ha fler hissar med 
säkerhetsrisk  

3)Besiktningsorganen skulle 
kunna vara vidare-
informatörer 

Krav för hisspersonal 
borde komma från 
branschen, enklare än 
att det ligger på de som 
har tillsyn. 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

Elevatorbranschen 
Danmark 

Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 

Heisleverandørenes 
Landsforening - HLF 

Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 

Administration of 
Occupational Safety and 
Health Iceland 

Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 
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Branschorganisationer Hur ställer ni er till 
införandet av 
retroaktiva krav på 
äldre hissar? 

Vilka svårigheter ser ni med att åtgärda 
säkerhetsbrister i äldre hissar? 

Vilka möjligheter 
ser ni med att 
åtgärda 
säkerhetsbrister i 
äldre hissar? 

Finns det något som skulle 
underlätta anpassning av 
hissar via nya retroaktiva 
krav? 

Vilka retroaktiva krav 
på äldre hissar anser 
ni är viktigast att 
prioritera (a-f)? 

Finnish Safety and 
Chemicals Agency 
(Tukes) 

 

Principen är att 
retroaktiva krav ska 

undvikas 

Tillgänglighets- och bevarandekrav är 
kostnadsdrivande. Påtvingade moderniseringar måste 
vara heltäckande och inkludera alla tänkbara 
aspekter. I de flesta fall kommer kraven att leda till 
utbyte av hissar, vilket ökar kostnaden för att 
genomföra kraven. Vissa mordeniseringar svåra att 
implementera, t.ex. ny dörr får inte plats i liten 
hisskorg. 

Ingen uppgift Ekonomiska incitament.  Ingen uppgift 

Kone Oy, Finnish lift 
association, Kiwa Oy 

Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 
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201 25201 25 MalmöMalmö  
Besök: Jungmansgatan 10Jungmansgatan 10  
 
T: +46 10-722 50 00+46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880556057-4880  
wsp.com 
 

 

 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag 
inom samhällsutveckling. Med cirka 48 700 medarbetare i 
över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för 
att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa 
lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 
morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden. 

wsp.com 
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Utdrag från Boverkets sammanställning av olyckor och tillbud med hissar 

Tabell 1: Händelser med hissar som saknar korgdörr i Sverige 

Datum Beskrivning Händelse 
2019-06-12 Personhiss utan korgdörr, Orminge 11-åring fastnade med en rem till ryggsäcken i 

hissdörren. Barnet drogs med när hissen sattes i rörelse, 
föll omkull på hissgolvet och lyckades få av sig 
ryggsäcken. 

2018-08-01 Personhiss, Norsborg Ett barn på två år fastnade med handen mellan 
hisströskel och schaktdörrvägg på uppfärd då en boll 
skulle fångas. Räddningstjänsten fick bryta upp dörren. 

2015-12-30 Personhiss utan korgdörr, Uppsala En kvinna fastnade med en fot i springan mellan korggolv 
och schaktvägg och hissen stannade. Inga allvarliga 
personskador, men ev. nedsatt nervfunktion i foten. 

2012-08-04 Personhiss utan korgdörr, Ramels väg, 
Malmö 

En soffa fastnade under transport och en ungdom 
klämdes fast mot bakväggen i hissen. Oklart hur allvarliga 
skadorna blev. 

2012-06-08 Personhiss utan korgdörr, Stensjög. Malmö Ett barns arm klämdes fast mellan hisskorg och 
schaktvägg. Inga allvarliga personskador 

2010-04-04 Personhiss utan korgdörr, Munkhätteg. 
Malmö 

Ett barn (18 månader) fastnade med foten i springan 
mellan hisskorg och schaktväggen. Den rörliga tröskeln 
stoppade hissen. Inga allvarliga personskador. 

2009-07-06 Personhiss utan korgdörr, Stockholm En person skulle flytta ett skåp i hissen och satte sig 
sedan ovanpå skåpet för det var trångt. Under nedfärden 
fastnade skåpet mot schaktväggen och personen 
klämdes mot korgtaket. Övre takklaffen påverkades och 
hissen stannade. Inga fysiska skador. 

2008-03-02 Personhiss utan korgdörr eller fotoceller, 
hotell, Piteå. 

En rem på ryggsäcken fastnade i schaktdörren vid 
inpassage. När hissen startade neråt åkte personen upp 
mot korgtaket och denna lossnade först när remmen gick 
av. Hjärnskakning och värk i nacken.  

2007-04-20 Hiss utan korgdörr, Sandviken  En hantverkare blev klämd av ett kärl med byggrester vid 
transport nedåt. Tryckskador mot bröstkorgen. 

2007-02-XX Hiss utan korgdörr, Uppsala Hund och ägare var båda i hissen. Hundkopplet fastnade 
i schaktdörren och hunden höll på att strypas av 
strypkopplet. Ägaren drog då loss strypkopplet och bröt 
minst ett finger.  
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2006-12-27 Hiss utan korgdörr, Malmö Ett barn (3 år) fick ner foten i springan mellan korg och 
schaktvägg. Hissen stannade genom att den rörliga 
tröskeln påverkades. Ingen allvarlig personskada. 

2006-06-06 Hiss utan korgdörr och rörlig takklaff, Arlöv En hund i koppel ströps när hissen startade och hunden 
befann sig i korgen och lillmatte på stannplanet. 

2006-05-28 Hiss utan korgdörr, S:a Bellevuev. Lyckeby Ett barn (2 år) åkte ensamt i hissen och aktiverade 
fotocellerna vid korgöppningen, så att hissen stannade. 
Nådde ej manöverknapparna. Servicefirman fick hjälpa ut 
barnet. 

2006-04-11 Hiss utan korgdörr, kontor, Teaterg. 
Eskilstuna 

Vid transport av 2 soptunnor fastnade den ena tunnan 
och klämde personen mot korgens bakvägg med sådan 
kraft att väggen sprack. Inga allvarliga personskador. 

2006-03-15 Personhiss med fotoceller vid korgöppningen, 
industri, Linköping 

Två arbetare skulle transportera ett elskåp på en 
byggkärra med handtag i en hiss. Kärran fastnade i 
schaktväggen varvid kärran tippade och tryckte sönder 
taket. Ingen fysisk personskada. 

2005-11-08 Personhiss utan korgdörr, industri, Timrå En person klämdes till döds vid transport av ett oljefat i 
hiss utan korgdörr. 

2005-09-26 Personhiss utan korgdörr, Tegelgårdsv, 
Malmö 

Ett barn (6) tappade bollen i hissen under uppfärd. När 
barnet skulle ta bollen fastnade armen mellan korgen och 
schaktväggen. Inga personskador. 

2005-08-05 Personhiss utan korgdörr, trång hiss, 8 
våningar, Regementsg. Strängnäs 

Skosnöret fastnade i schaktdörren vid inpassage. När 
hissen gått 1,5 m lyckades passageraren (65 år) rycka 
loss foten, men ådrog sig ett komplicerat benbrott. 

2005-05-22 Personhiss utan korgdörr, Malmö Skosnöret fastnade i schaktdörren vid inpassage. När 
hissen startade blev barnet (4 år) hängande upp och ner 
och hissen stoppades av den rörliga takklacken. Ingen 
personskada. 

2005-05-17 Personhiss utan korgdörr, Tallg. Sundbyberg Under transport ned av ett plastkärl fyllt med kakel, 
fastnade kärlet vid stannplanskanten och klämde 
personen (19 år) mellan kärlet och korgens bakre vägg. 
Klämskador men inga allvarliga skador. 

2005-02-14 Personhiss utan korgdörr Under uppfärd fastnade transporterade bildäck mot 
schaktväggen varvid delar av korggolvet trycktes bort. 
Ingen personskada eftersom ingen person fanns i hissen. 
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2004-12-06 Personhiss utan korgdörr Under nerfärd hakade tåspetsen fast i dörrkarmen och 
knäleden bröts bakåt. Ett bakre korsband blev avslitet.  

2004-09-01 Personhiss utan korgdörr, skola, Växjö Blev klämd mot korgväggen vid transport av en vagn. 
Ingen skelettskada, men mjukdels- och inre skador. 
Allvarligheten i skadorna ej kända. 

2004-06-12 Hiss utan korgdörr, Jakobsberg En flicka (9 år) fick armen i kläm mellan korg och 
schaktvägg när hon tappade en boll. Vissa skador på en 
arm, men inga framtida men. 

2004-05-17 Personhiss utan korgdörr, Surbrunnsgatan, 
Göteborg 

En person skulle transportera en behållare för återvinning 
av kartonger i hissen. Personen klämdes fast mellan 
behållaren och korgens bakre vägg, när behållaren 
fastnade mot schaktväggen och tippade. Sjukskriven 1 
månad på grund av inre skador på revben, lever och 
lungor. 

2004-04-12 Personhiss utan korgdörr, Östgötag. Borås En pojke (4 år) fick armen i kläm mellan korg och 
schaktvägg när han tappade en boll. Vissa skador på en 
arm, men oklart om framtida men. 

2004-02-17 Personhiss utan korgdörr, kontor, Umeå En person (63 år) fick fyra revben knäckta av ett kärl med 
returpapper som fastnade i schaktväggen. 

2004-02-05 Personhiss utan korgdörr, kontor, Västerås En person (58 år) dödades av ett kärl med returpapper 
som fastnade i schaktväggen. 

2003-11-17 Personhiss utan korgdörr, kontor, Göteborg En person (c:a 40 år) klämdes ihjäl av ett sopkärl som 
troligen fastnade i schaktväggen. 

2003-09-08 Personhiss utan korgdörr, Märsta Ett barn (5 år) fastnade med armen mellan hisschaktet 
och korgen när denne skulle få tag i en tappad boll.  

2003-02-01 Personhiss utan korgdörr, Uppsala Vid flyttning tippade ett bord och hissen fastnade och 
slirade så att linorna och korg blev skadade. Ingen 
pernsonskada. 

2002-06-24 Personhiss, Stockholm Vid nedfart fastnar en returpappersbehållare mot 
schaktväggen och klämmer en person mot korgväggen. 
Personen fick inga bestående men. 

2002-01-21 Hiss utan korgdörr, Halmstad Vid nedfart fastnar en returpappersbehållare mot 
schaktväggen och klämmer en per-son mot korgväggen. 
Personen avlider senare. 

2000-05-26 Personhiss utan korgdörr, Stockholm Vid nedfart fastnar en gatusoppvagn mot schaktväggen 
och klämmer en person mot korgväggen. Klämskador och 
inre blödningar. 

1999-12-03 Varupersonhiss utan korgdörr, linhydraul, 
Hammarbacken, Sollentuna 

Reglar fastnar mellan schaktdörr och korg och trycker 
under transporten sönder dörrarna. Ingen personskada. 
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1999-11-10 Personhiss utan korgdörr, 1966, Nyg. 
Stockholm 

Vid nedfart fastnar en returpappersbehållare mot 
schaktväggen och klämmer en person mot korgväggen. 
Svåra klämskador och slag mot huvudet, men inte inlagd 
på sjukhus. 

1998-12-01 Personhiss utan korgdörr, 1965, 
Veterinärgränd, Johanneshov 

Vid nedfart fastnar en returpappersbehållare mot 
schaktväggen och kläms fast mot korgväggen. När den 
fulla behållaren sedan lossnar faller den ned och 
klämskadar en person. 

1998-08-05 Personlinhiss utan korgdörr, Rosengård, 
Malmö 

Ett barn (10 år) fick foten i kläm mellan tröskel och 
schaktvägg under uppfärd. Skrapmärken från foten 
uppmättes till 40 cm. Inga men. 

 

Tabell 2: Händelser med hissar som har kombination av korggrind/vikdörr och slagdörr i Sverige 

Datum Beskrivning Händelse 
2018-06-09 Personhiss, Södermalm, Stockholm Ett barn fastnade mellan schaktdörr och hiss. När hissen 

satts i rörelse drogs barnet med så kraftigt att grindens 
övre del spårade ur. Barnet fördes till sjukhus med 
allvarliga skador 

2017-11-17 Personhiss, Södermalm, Stockholm Tvååring klämdes innanför automatisk slagdörr till 
stannplanet. När hissen startade klämdes barnet så 
kraftigt att korggrindens övre del trycktes in mot korgen 
och spårade ut i överkant. 

2011-05-17 Äldre personhiss med korggrind, Odeng. 
Stockholm 

Ett barn (8-9 år) hamnade ovanpå korgtaket. Enligt 
uppgift ska barnet och brodern ha velat skoja med 
varandra och barnet har fastnat på avsatsen mellan 
korggrinden och schaktdörren. Sedan har  hissen 
lämnade stannplanet och åkt neråt. Personskadorna blev 
ryggont och skrapsår. 

2003-07-23 Personhiss med rörgrind, Göteborg Ett 2-årigt barn hamnade på stannplanet mellan 
schaktdörren och korggrinden med stängd grind och dörr. 
Någon kallade på hissen varvid barnet föll ett par 
våningar ner i schaktet. Barnet blev allvarligt skadad. 

2000-11-28 Personhiss med korggrind, 1931, Odeng. 
Stockholm 

Ett barn stod på planet mellan schaktdörr och korg, med 
dörr och korggrind stängda när hissen startade. Barnet 
blev klämt mellan korg och schaktdörr. Inga bestående 
men. 
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2000-05-17 Rund personhiss med grind, 1911, Birger 
Jarlsg. Stockholm 

En mamma med 2½-årigt barn skall åka i hissen. 
Mamman ställer in barnvagnen i ett särskilt barnvagnsrum 
och barnet väntar vid hissen. När mamman kommer 
tillbaka ligger barnet på schaktplanet innanför 
schaktdörren. Korgen står stilla 1 m över stannplanet. 
Klämskador på bål och fot. 

 

Tabell 3: Händelser med hissar som saknar korgdörr i övriga Norden 

Datum Beskrivning Händelse 
2018-11-11 Personhiss utan korgdörr, Finland En yngre person klämdes till döds när en soptunna 

transporterades i hissen. 

2007-08-22 Hiss med två öppningar mitt för varandra 
utan korgdörr men med fotoceller, 
Gladenveien, Oslo, Norge 

En person lastade en bänkskiva (2,4 m lång) i diagonalt i 
hissen. Skivan fastnade mot schaktväggen och klämde 
personens ena fot. 

2005-05-09 Personhiss utan korgdörr, Finland En 19-årig person klämd mellan en soptunna och 
bakväggen i en hiss. 

2004-06-04 Personhiss utan korgdörr, Finland En person fraktade en tom rullstol i hissen varvid 
rullstolen hakade i schaktväggen och klämde personen 
mot korgväggen. Lindriga kläm- och inga skelettskador 

2004-05-27 Personhiss utan korgdörr, Finland En arbetare fraktade en behållare (240 l) i hissen varvid 
behållaren hakade i schaktväggen och klämde  arbetaren 
mot bakväggen. Klämskador men inga skelettskador. 

2003-08-23 Varupersonhiss, 800 kg, två korgöppningar 
med fotoceller, Norge 

Vid transport av ett stort stativ hakade detta fast i 
schaktväggen och klämde en person. Ingen personskada 
då fotocellen stoppade hissen. 

2003-08-01 Personhiss utan korgdörr, Finland Ett barn (1,5 år) fick ena handen i kläm mellan korggolv 
och schaktvägg. Lindriga skador. 

2003-03-14 Personhiss utan korgdörr, Finland En person skadades lindrigt av ett sopkärl som vid nedfart 
fastnade i schaktväggen. 

2002-06-03 Personhiss utan korgdörr, Helsingfors, 
Finland 

Vid nedfart fastnar en returpappersbehållare mot 
schaktväggen och klämmer en person mot korgväggen. 
Personen avlider senare. 

2000-04-XX Personhiss, Bellahöj, Danmark En boll fastnade mellan korg och schaktvägg. Ett barn (9 
år) försökte med foten att få loss bollen och fick sin fot 
klämd. En amputerad tå. 

1999-06-XX Personhiss utan korgdörr, universitet, 
Danmark 

Vid transport av arkivskåp klämde en person ena armen 
svårt mellan skåpet och korgväggen, när skåpet fastnade 
mot stannplanskanten. 
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1999-05-XX Personhiss utan korgdörr, 1,2 m/s, 
stoppsträcka 1 m, 1971, Danmark 

Ett barn (2½ år) fick armen i kläm mellan korgkanten och 
schaktväggen. Blåmärken och ömhet. 

1998-12-XX Linhydraulhiss utan korgdörr, 2 
korgöppningar, Danmark 

Klämd mellan gods och schaktväggen. En dödad. 

1998-09-XX Personhiss utan korgdörr, Danmark Ett barn fastnade med foten mellan schaktvägg och 
korgen. Förlorade tår. 

1998-09-03 Personhiss utan korgdörr, Finland Baseballklubba fastnade i springan mellan korg och 
schaktdörr. En hand krossades svårt. 

1998-08-XX Personhiss utan korgdörr, Danmark En person blev klämd mellan gods och korgväggen när 
godset hakade i schaktväggen. Inga men. 

1998-07-28 Hiss utan korgdörr, Finland En rullpall fastnade i schaktväggen. Ingen personskada. 

1998-05-26 Personhiss utan korgdörr, Finland En rullstol fastnade i schaktväggen. Ingen personskada. 

1998-05-11 Personhiss utan korgdörr, Finland En TV fastnar i schaktväggen. En klämd hand. 

1998-05-03 Personhiss utan korgdörr, Finland En cykel fastnar i schaktväggen. Ingen personskada. 

1998-04-19 Personhiss utan korgdörr, Finland En boll fastnar i springan mellan korg och en schaktdörr. 
Ingen personskada. 

1998-03-XX Personhiss, nyinstallerad, stormarknad, 
Danmark 

Skivor hakade i schaktväggen och förstörde korgen. Brist 
på väggen påpekat vid besiktning. Ingen personskada. 

1998-03-30 Personhiss utan korgdörr, Finland Kärra fastnade mot schaktväggen och klämde en hand. 
Stod bredvid kärran. 

1998-02-XX Personhiss utan korgdörr, Rungsted, 
Danmark 

Ett 2-årigt barn skadade foten vid korgöppningen. 

1998-01-04 Personhiss utan korgdörr, Finland Hundkoppel fastnade mellan dörr och takklaff. Benbrott 
på hunden. 

 

Tabell 4: Händelser med hissar som har kombination av korggrind/vikdörr och slagdörr i övriga Norden 

Datum Beskrivning Händelse 
2011-04-27 Hiss med gallergrind, Helsingfors, Finland Ett barn fastnade i utrymmet mellan korggrinden och 

schaktdörren och blev svårt klämd av hisskorgen. 
Framgår inte om en ”låda” var eftermonterad på 
schaktdörren för att förhindra att man kan uppehålla sig 
på detta utrymme. 

1998-08-17 Personhiss med gallergrind, år 1934, Finland Ett barn åkte mellan gallergrind och schaktvägg. Föll 3 m i 
schakt utan personskada. 
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Handläggare Datum Diarienummer 

Christofer Mattsson 

 
Remissvar Knivsta kommun 

2022-05-10 BMN 2022-58 

 

Fi2022-00497 Remiss av Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre 
hissar. 

 

Sammanfattning 
Knivsta kommun anser att förslaget i sig är bra men anser att byggnadsnämnderna behöver 
mer underlag från besiktningsorganen samt att tillsynen i många fall inte kommer 
prioriteras, dels då ingen avgift kan tas ut samt personalbrist. 

 
Yttrande 
Knivsta kommun anser att förslaget i sin grund är ett bra förslag då säkerhetsaspekten för 
äldre hissar innehar en del brister. 

 

Knivsta kommun håller med om det som SKR påtalade i WSP:s rapport (Bilaga 2) på sid. 112 
att om tillsynsansvaret blir tilldelat till byggnadsnämnderna kan det innebära att 
kommunerna inte hinner med all den tillsyn som är tilldelad utifrån dagens befintliga 
arbetskraft inom nämnderna. Även det SKR påtalar att kommuner ofta saknar rätt 
kompetens för denna tillsyn innebär att tillsynsarbetet försvåras. Kommunerna behöver då 
förlita sig på besiktningsorganen. 

 

Då tillsynsarbeten enligt plan- och bygglagen, PBL, inte kan finansieras genom avgifter 
prioriteras oftast dessa ärenden inte i det dagliga arbetet. Om det blir ett ytterligare nytt 
tillsynsområde kan det innebära fler ärenden om belastar men inte prioriteras. 

 
En annan svårighet med denna tillsyn är att det idag saknas regelverk kring redovisningen av 
besiktningar av hissar. Detta leder till att tillsynsarbetet blir försvårat då byggnadsnämnden 
själva behöver utföra besök eller inhämta denna information på annat lämpligt sätt. För att 
genomföra tillsynen behöver byggnadsnämnden få tillgång till samtliga platser där hissar finns 
vilket kan vara svårt då många trapphus m.m. har låsta dörrar. Det försvårar tillgången till att 
genomföra en kontroll av hissen och belastar även eventuell fastighetsägare/fastighetsskötare 
som behöver närvara vid besöken. 
 
Vid hissar som innebär en säkerhetsrisk anser Knivsta kommun att om ett besiktningsorgan 
påtalar en brist i ett besiktningsprotokoll kan det väga tyngre i ett eventuellt föreläggande 
enligt PBL än att tillsynsmyndighet som oftast saknar denna kunskap ska påtala en brist. 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Samhällsbyggnadskontoret 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Ett arbetssätt som Knivsta kommun bedömer borde bli krav är gällande redovisning av 
besiktade hissar. Dessa besiktningsorgan borde ha ett lagkrav likställt med obligatorisk 
ventilationskontroll OVK om att alltid skicka in protokollen till tillsynsmyndigheten. Om det 
utförs kan tillsynsarbete underlättas och genomföras på ett likvärdigt sätt som med 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Eventuella säkerhetsbrister blir då lättare att hantera 
och tillsynsarbetet kan skötas på ett smidigare sätt. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
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Handläggare 
Marie Sandström 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-13 

Diarienummer 
BMK 2022-000037 

Bygg- och miljönämnden 

Tjänsteutlåtande bygglov 

Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

  
 

   

 
 

Bygglov för fasadändring av enbostadshus (solceller)

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen (PBL).

2. Bygg- och miljönämnden tar inte ut någon avgift för nedlagd handläggningstid i
enlighet med nämndens fastställda taxa, med stöd av 12 kap. 8 § PBL.

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för fasadändring av ett enbostadshus på fastigheten Väsby 2:6 i byn 
Väsby, som ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse och 
områdesbestämmelserna Säby, Norrby, Väsby och Högby. Upplandsmuseet anser att 
ansökan bör avslås eftersom de röda taken är ett viktigt karaktärsdrag i den historiska byn 
Väsby, som dessutom ligger exponerad mot Storåns dalgång. Bygg- och miljönämnden 
anser att bebyggelsemiljön skulle påverkas negativt av de svarta solpanelerna och att byn 
skulle förvanskas. Förutsättningar för att få bygglov är områdesbestämmelserna följs och att 
förvanskning inte sker. Det allmänna kulturmiljöintresset av att värna om den välbevarade 
byn Väsby anses vara ett större intresse än miljöfrågan i detta ärende. 
Områdesbestämmelser är juridiskt bindande till skillnad från exempelvis Agenda 2030. Det 
finns rättsfall gällande solceller från mark- och miljööverdomstolen som säger att kulturmiljö 
kan vara ett större allmänt intresse än miljön. Därmed bör ansökan avslås.  

Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för fasadändring av ett enbostadshus på fastigheten  i byn 
Väsby, som ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse och 
områdesbestämmelserna Säby, Norrby, Väsby och Högby.  
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Sökande önskar sätta svarta solceller på bostadshusets röda lertegeltak. Hustaket är synligt 
från Storåns dalgång.  

Det finns ett förhandsbesked och bygglov för bostadshuset. I förhandsbeskedet har 
Upplandsmuseet uttalat sig kring lämpligheten att placera ett bostadshus på platsen och de 
skriver bland annat att de finner det möjligt ur kulturmiljöhänseende att komplettera bymiljön i 
Väsby med ett enbostadshus. Läget är dock förhållandevis exponerat mot den öppna 
dalgången i sydväst och museet förutsätter att krav ställs på utformningen av ny bebyggelse 
så att den anpassas till miljön. Villkor ställdes senare i beslutet på att det skulle vara röda 
lertegelpannor på taket.  

Motiv 

Lovplikt 
Av 9 kap. 2 § 3c PBL framgår att det krävs bygglov om byggnaden byter färg, 
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens utseende avsevärt påverkas på 
annat sätt. Det står vidare att punkt 3c bara gäller om byggnaden ligger i ett område som 
omfattas av en detaljplan. Men enligt 9 kap. 8 § 7 krävs det, utöver det som följer av 9 kap. 
2-7 §§, även bygglov för ”det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga
om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta
någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.”

Av 9 kap. 3 c § PBL framgår att det trots 2 § 3c inte krävs bygglov för solpaneler om de följer 
byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Denna paragraf 
gäller dock inte åtgärden exempelvis vidtas på en byggnad eller i ett bebyggelseområde som 
avses i 8 kap. 13 §. Eftersom fastigheten Väsby 2:6 ligger inom områdesbestämmelser och 
utifrån Upplandsmuseets remissvar om att Väsby är en historisk by anser bygg- och 
miljönämnden att bebyggelsen i Väsby omfattas av 8 kap. 13 § PBL. Därmed anses inte 
undantag på lovplikt tillämpligt i detta ärende.  

Områdesbestämmelserna Säby, Norrby, Väsby och Högby säger bland annat att för området 
gäller att den generella lovplikten utökas till att även gälla exempelvis ”ändring av tak- eller 
fasadmaterial samt omfärgning till annan färgkulör.” Även om solceller inte innebär att 
takmaterialet ändras anser ändå bygg- och miljönämnden att solcellerna kräver bygglov. 
Detta med hänvisning till ett rättsfall från mark- och miljööverdomstolen. I det rättsfallet ska 
taken, enligt detaljplanen, vara röda och de svarta solpanelerna ansågs vara en avvikelse 
från detaljplanen eftersom syftet med planen var hur taket uppfattades på håll (svart eller 
rött), det var inte en fråga om solpanelen rent tekniskt var en del av taket eller inte. Bygg- 
och miljönämnden anser därför att det krävs bygglov för att sätta svarta solpaneler på ett rött 
tak på Väsby 2:6.  

Förutsättningar att bevilja bygglov 
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför detaljplanerat område om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte kräver planläggning samt uppfyller de 
krav som följer av bland annat 2 kap., 8 kap. 1 § och 8 kap. 13 § PBL i de delar som inte har 
prövats av områdesbestämmelser.  
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Enligt områdesbestämmelserna får inte ändringar av en byggnad förvanska dess karaktär 
eller anpassning till omgivningen. Detta stöds även av 8 kap. 13 § PBL, som säger att en 
byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt inte får förvanskas. Detta ska även tillämpas på exempelvis bebyggelseområden. 

Bygg- och miljönämnden anser inte att aktuellt bostadshus i sig skulle förvanskas av 
solpanelerna eftersom huset är relativt nybyggt. Däremot anser bygg- och miljönämnden att 
solpanelerna skulle förvanska bebyggelseområdet, det vill säga byn Väsby och dess 
omgivningar. Byn anses vara välbevarad, med många byggnader med röda slamfärgade 
träfasader och röda tak, varav många i tegel. Byn ligger exponerat vid Storåns dalgång och 
syns på långt håll när man åker in till byn. Särskilt tak är exponerade mot dalgången och 
anses få extra stor inverkan på hur byn uppfattas. Svarta solpaneler anses vara främmande i 
omgivningen och bedöms påverka byns kulturmiljövärden negativt.  

Bygg- och miljönämnden anser alltså att solcellerna skulle förvanska byggnadens 
anpassning till omgivningen och varken områdesbestämmelserna eller 8 kap. 13 § PBL följs. 

Enligt 2 kap. 1 § ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen vid prövning av 
frågor enligt denna lag. Kulturmiljön anses främst vara ett allmänt intresse, sökandes 
ekonomi ett enskilt intresse och miljön främst ett allmänt intresse. Bygg- och miljönämnden 
har gjort en avvägning mellan dessa intressen och anser att intresset av att inte förvanska 
byn Väsby väger tyngst. Solpanelerna skulle vara relativt exponerade och synas för många 
personer. Byn Väsby anses även vara en av de mest välbevarade byarna i kommunen och 
det anses vara ett stort allmänt intresse att värna om kulturmiljövärdena i området, vilket kan 
vara av vikt för bland annat boende i området, turister och kommande generationer.  

Det finns ett rättsfall från mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 10501-20 från 2021-11-09, 
som gäller solceller inom ett bevaringsprogram i Lund. Där har domstolen gjort en avvägning 
mellan kulturmiljö- och miljöintressen och kommit fram till att kulturmiljöintresset vägde 
tyngst. De menar bland annat att det faktum att undantaget från bygglovsbefrielse inom 8 
kap. 13 §-områden innebär att kulturmiljöintresset ibland kommer att väga tyngre, annars 
hade inte undantaget funnits.  

Redan vid handläggning av förhandsbesked och bygglov på Väsby 2:6 var det viktigt för 
bygg- och miljönämnden och Upplandmuseet att det skulle bli tak med rött lertegel. Bygg- 
och miljönämnden anser att frågan om kulturmiljö kontra miljö behöver ses i ett större 
sammanhang. Om solpaneler placeras på aktuellt bostadshus anses det få en stor negativ 
inverkan på Väsbys kulturmiljö eftersom det idag inte finns några andra solpaneler med 
samma exponerade läge i Väsby. Om det inte blir solpaneler på aktuellt bostadshus bedöms 
det inte påverka miljön nämnvärt eftersom det kommer att sättas upp många solpaneler i 
andra områden, där det exempelvis antingen inte krävs bygglov eller där det bedöms passa 
in bättre i omgivningen. Områdesbestämmelser är dessutom juridiskt bindande till skillnad 
från exempelvis Agenda 2030. Bygg- och miljönämnden anser därför att ansökan bör avslås. 

Som alternativ till solpaneler på taket skulle sökande exempelvis kunna ha solpaneler på 
marken, vilket inte kräver bygglov under förutsättning att de inte kan uppfattas som en 
byggnad. Nämnden har även informerat sökande om att röda solpaneler eventuellt skulle 
kunna beviljas, med sökande ville gå vidare med ansökan om svarta solpaneler.  
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Ingen avgift tas ut för nedlagd handläggningstid i detta ärende eftersom det avser bygglov 
för solceller, vilket enligt nämndens fastställda taxa är avgiftsfritt. 

Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplan 
Inom sammanhållen bebyggelse 
Inom områdesbestämmelser Säby, Norrby, Väsby och Högby 

Yttranden 
Ärendet har endast skickats till Upplandsmuseet för möjlighet till yttrande.  
Upplandsmuseet anser att bygglov inte bör beviljas för montering av svarta solpaneler på det 
aktuella bostadshusets tak. Då fastigheten tillkom ställdes höga krav på anpassning till den 
historiska byn Väsby, vilket gällande områdesbestämmelser kräver. En av de viktigare 
komponenterna kräver. En av de viktigare komponenterna i denna anpassning är det röda 
tegeltaket. De röda tegeltaken (på vissa större ekonomibyggnader röd plåt) är ett viktigt 
karaktärsdrag hos bebyggelsen i Väsby, som gör att den hålls samman på ett för kulturmiljön 
positivt sätt, och som dessutom ses på långt håll från dalgången i söder. Upplandsmuseet 
anser att svarta solpaneler skulle inverka negativt på detta, och anser därför att det inte bör 
beviljas.  

Sökande har getts möjlighet att svara på samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut och 
kontorets fråga om röda solpaneler hade varit ett alternativ. De har inkommit med skrivelser 
inkomna 2022-04-04 samt 2022-04-18. De skriver bland annat att röda solpaneler inte är ett 
alternativ eftersom det är osäker leverans, betydligt högre kostnad och avsevärt sämre 
effektivitet. De anser att deras ansökan om svarta solpaneler bör beviljas på grund av 
miljöskäl. De anser att fossilberoendet behöver minska. De anser inte att solpanelerna skulle 
störa mer än fyrfackskärl eller bilar på uppfarterna.  

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  

Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ      Inkommen 
1  Situationsplan  2022-02-08 
1  Fasadritning     2022-02-22 

Beslutet delges med förenklad delgivning 
Sökande 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från Upplandsmuseet   
Bilaga 4 – Sökandens svar på kontorets förslag till beslut 
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BILAGA TILL BESLUT. 
BESVÄRSHÄNVISNING 

Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut 

Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 

Postadress: Bygg- och miljönämnden 
741 75  KNIVSTA 

Besöksadress: Centralvägen 18  

Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet. 
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt
överklagande tillhanda inom tre veckor.
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra
veckor från datumet för kungörelsen.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 

Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  

Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på 
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
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2022-03-25 
Marja Erikson 

131-2022

Stiftelsen Upplandsmuseet, länsmuseum för Uppsala län 
adress Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala telefon 018-16 91 00 hemsida www.upplandsmuseet.se plusgiro 51 99 35-1 bankgiro 128-1245 orgnr 817600-7071 

 

 

Knivsta kommun 
Bygg och miljökontoret 

Remissvar 
Angående bygglov för fasadändring av enbostadshus (solceller), 

 dnr: BMK 2022–000037 

Upplandsmuseet anser att bygglov ej bör beviljas för montering av svarta sol-
paneler på det aktuella bostadshusets tak. Då fastigheten tillkom ställdes höga 
krav på anpassning till den historiska byn Väsby, vilket gällande områdesbe-
stämmelser kräver. En av de viktigare komponenterna i denna anpassning är 
det röda tegeltaket. De röda tegeltaken (på vissa större ekonomibyggnader röd 
plåt) är ett viktigt karaktärsdrag hos bebyggelsen i Väsby, som gör att den hålls 
samman på ett för kulturmiljön positivt sätt, och som dessutom ses på långt 
håll från dalgången i söder. Upplandsmuseet anser att svarta solpaneler skulle 
inverka negativt på detta, och anser därför att det ej bör beviljas.  

För Upplandsmuseet 

Marja Erikson 
Avd.chef Kulturmiljö 

Dnr BMK 2022-000037 – Ankom 2022-03-28
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Från:    
Skickat: den 18 april 2022 15:47 
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 
Ämne: Sv:  BMK 2022-037 

Ärende nummer BMK 2022-037, 

Hej! 

Vi står kvar vid svarta solpaneler, enligt vår ansökan och vår skrivelse, ovanstående ärendenummer. 

Vi ser inte röda solceller som något alternativ. Det finns flera skäl: osäker leverans, betydligt högre 
kostnad och avsevärt sämre effektivitet. Sammantaget gör det att röda paneler är ett omöjligt 
alternativ för oss.  

Nu räknar vi med att vårt ärende tas upp på nämndens möte den 24 maj. 

Vänligen 

Dnr BMK 2022-000037 – Ankom 2022-04-18
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Dnr BMK 2022-000037 – Ankom 2022-02-22
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Förslag till beslut 
2022-05-13 

Diarienummer 
BMK 2021-000163 

Bygg- och miljönämnden 

Förslag till beslut förhandsbesked 

Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

  

   

 

samt  

 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
på fastigheten  med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL).  

Sammanfattning av ärendet 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus i skogen öster om Alsike (Granstigen). 
Ärendet är återförvisat till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning efter att 
nämndens tidigare beslut om negativt förhandsbesked upphävts av länsstyrelsen.  
Ärendet återförvisades till samhällsbyggnadskontoret på nämnden 19 april 2022 med syfte 
att utreda lämplig tomtplacering 20-30 meter från villabebyggelsen i väster. Avståndet från 
föreslagen fastighetsgräns utökades därefter några meter till villabyggelsen. Bygg- och 
miljönämnden anser att ansökan bör beviljas därför att detaljplan inte anses nödvändigt. 
Äganderätten anses vara ett större intresse än allmänna intresset för planläggning i detta fall. 
Det anses fortfarande finnas möjlighet för rekreation i grönområdet och det anses bli en 
lagom gles bebyggelse. Bygg- och miljönämnden anser därmed att ansökan ska beviljas.  
Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Vrå 1:3, 
som ligger utanför detaljplanerat område. Aktuellt område ligger på ett trädbeväxt område i 
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direkt anslutning till planlagt bostadsområde i väster och vändplats med elnätsanläggning i 
söder. I öster ligger lägre belägen öppen mark.  

Enligt Knivsta kommuns gällande översiktsplan från 2017 är föreslagen byggnation placerad 
inom ”prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse”.  

Ärendet är återförvisat till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning efter att 
nämndens tidigare beslut om negativt förhandsbesked upphävts för vidare handläggning av 
länsstyrelsen 2021-09-15. Nya platsbesök har gjorts och ytterligare remisser har skickats till 
bland annat park- och naturenheten. Utredning har även gjorts gällande varför planområdet 
ändrade utbredning.  

Nytt förslag på husplaceringar skickades in 2022-03-16. De placeringarna ligger längre 
söderut, närmare vändplanen, jämfört med föregående förslag. På nämndssammanträdet 
2022-04-19 återremitterades ärendet till samhällsbyggnadskontoret för att ta fram ett positivt 
förslag till beslut med utredning av lämpliga tomtplaceringar 20-30 meter från 
villabebyggelsen i väster. Sökande inkom därefter med en uppdaterad situationsplan 2022-
04-27 där avstyckningarnas föreslagna västra fastighetsgränser ligger omkring 25 meter
öster om villabebyggelsen i väster.

Söder om området och vändplanen finns det ett pågående detaljplanearbete, Träfallet. Under 
en tid ingick ett område norr om vändplanen i detaljplanearbetet, men har senare 
undantagits från planarbetet. Planenheten skriver följande angående anledningen till varför 
området undantogs från Träfallets detaljplan:  

”Området undantogs efter en överenskommelse mellan kommunen och fastighetsägaren 
tillika planintressenten för att detaljplanearbetet i övrigt i Träfallet skulle kunna handläggas 
mer effektivt. Ett annat viktigt skäl var att området som berörs av förhandsbeskedet hanteras 
mer ändamålsenligt i en annan detaljplan som berör ett större och delvis annat område.  

De förutsättningar som påträffades som medförde att området undantogs från planarbetet 
var att den kuperade terrängen i området gör det svårt att få en bra tillgänglighetsanpassad 
gatusträckning. Det riskerar därmed att bli en lång väg för ett begränsat antal bostäder. 
Vidare finns det en arkeologisk utredning en gravlämning intill med i dagsläget oklar 
utbredning (se bilaga). Det finns alltså en risk att den föreslagna bebyggelsen i 
förhandsbeskedet berörs av skyddsavståndet på 50 meter från gravlämningen.  

Det kommunen konstaterade var alltså inte att marken är olämplig för bebyggelse eller inte 
behöver planläggas utan att det inte var tillräckligt motiverat utifrån det allmänna intresset att 
möjliggöra för ett fåtal bostäder i denna del. Vidare var denna del som förhandsbeskedet 
gäller inte med i det beviljade planbeskedet för Träfallet, Vrå 1:3 och därmed inte 
ursprungligen en del av detaljplanearbetet. Det undantagna området kommer med stor 
sannolikhet att planläggas i framtiden”.  
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Motiv 
Föreslagen byggnation på Vrå 1:3 ligger i en så kallad randzon (området närmast planlagt 
område) som i översiktsplanen är utpekad som möjlig för bostadsbyggnation. I randzonen 
kan enstaka småhus utgöra en organisk utveckling och en naturlig övergång mellan mer täta 
detaljplanerade småhusområden och småhusbebyggelse på landsbygden. 
Detaljplaneläggning med hänvisning till 4 kap. 2 § PBL anses inte nödvändigt.  

Alternativet till enstaka hus i randzoner kan bli att området i framtiden detaljplaneras för 
ytterligare bebyggelse av småhus. Vår uppfattning är att en eventuell framtida detaljplanering 
av området riskerar att ge en alltför kraftig bostadsutveckling varför det snarare är positivt 
med bebyggelse av enstaka småhus då detta kommer att glesa ut bebyggelsen på ett 
naturligt sätt.  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska en avvägning göras mellan allmänna och enskilda intressen. Det 
allmänna intresset av att bevara naturmark intill bebyggelse bedöms i det här fallet vara 
mindre, då föreslagen bebyggelse och tomtplacering inte hindrar allmänhetens tillgång till 
närliggande skogsområde. Allmänhetens tillgång till naturen är fortfarande möjlig tack vare 
ett avstånd på 25 meter mellan befintlig och planerad bebyggelse, där det finns en stig som 
redan används. 

Vidare väger också det enskilda intresset högre än det allmännas med hänvisning till 
äganderätten. Ett negativt förhandsbesked med detaljplanekrav innebär i praktiken att 
fastighetsägarens möjlighet att använda sin mark under lång tid inskränks, då ett planarbete 
för området är lågt prioriterat. 

Villkor 
Bostadshuset ska utformas i 1-1,5 plan med sadeltak och i övrigt harmoniera i färg och 
material med närliggande Brännkärrstorpet.  

Bostadshus och komplementbyggnader ska placeras så att varje hus anpassas efter den 
enskilda tomtens topografi och förutsättningar för att undvika sprängning av berg och 
uppfyllnader.  

Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet” 
bör användas för råd och inspiration inför bygglovsansökan. 

Avgift 
Avgiften för avslag debiterades i samband med föregående beslut. Ingen ny avgift tas ut. 

Yttranden 
Park- och naturenheten har lämnat ett nytt yttrande i ärendet: 
För park- och naturenhetens del innebär den pågående detaljplaneläggningen av området  
Träfallet, Vrå 1:3 (SBK-2018-4) samt Myrberget (SBK-2020-11) att man utreder påverkan på 
gröna samband längs med de ostligaste delarna av Alsike tätorts bostadsområden. 
Utredningarna i dessa ärenden konstaterar att skogarna i östra Alsike nyttjas av förskolebarn 
och är populära strövområden för allmänheten i stort. Östra Alsike har idag ont om på olika 
sätt tillgängliggjorda grönområden. Att området är så utsträckt innebär att tillgängliggörande 
av grönområden i de södra delarna inte självklart innebär tillgängliga grönområden för de 
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som bor längre norrut. Ur ett grönstrukturperspektiv vore det inte lämpligt att ge 
förhandsbesked för ett fåtal bostäder precis norr om befintliga stråk utan att utreda dess 
effekter på rekreations- och naturvärden i ett större sammanhang. Vidare bedömer park- och 
naturenheten att ge positivt förhandsbesked till små byggnationer inom Lövstaåns 
avrinningsområde skulle riskera att ytterligare komplicera en redan mycket komplex 
vattenplanering och försvåra arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Lövstaån 
och Valloxen. Skulle förhandsbesked ändå ges bör skyddsvärda träd inventeras, deras 
funktion i spridningssamband analyseras, påverkan på möjligheterna för allmänheten att röra 
sig genom en grönstruktur i området utredas och en riskanalys av eventuellt tillkommande 
dagvattens påverkan på dikningsföretaget genomföras. 

Planenheten har lämnat ett nytt yttrande i ärendet: 
Kommunens planenhet har via ett remissvar uttryckt att de anser att markens lämplighet för 
bostäder bör föregås av en detaljplaneprocess enligt 4 kap. 2 § 3 p PBL. De skriver vidare att 
behovet av samordning i området är stort. Samordningen kan bland annat vara utifrån 
dagvattenhantering, behov av grönstråk, rekreationsområde och förutsättningarna för 
transporter i Alsike. Ett beviljande av enstaka bostadsbebyggelse genom förhandsbesked i 
detta område skulle sannolikt motverka möjligheten till samordning. Kommunen vet i 
dagsläget för lite för att göra bedömningen av vad marken är mest lämpad för enligt 2 kap. 2 
§ PBL. Planenheten bedömer därmed att prövningen av markens lämplighet för bostäder bör
föregås av en detaljplaneprocess enligt 4 kap. 2 § 3 p PBL. Knivsta kommun är en expansiv
kommun som ska bygga 15 000 bostäder fram till 2057 och en detaljplaneläggning bör därför
vara nära förestående. Planenheten har även förklarat varför aktuellt område inte ingår i
kommande detaljplan Träfallet, läs mer under rubriken Bakgrund.

Upplandsmuseet:  
Upplandsmuseet bedömer att ansökan ur kulturmiljö- och kulturlandskapssynpunkt skulle 
kunna beviljas.  

Roslagsvatten AB: 
Roslagsvatten skriver bland annat att föreslagen byggnation förmodligen skulle tas med i 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp, men att det skulle kunna bli kostsamt på grund 
av lång ledningsdragning.  

Vattenfall Eldistribution AB:  
Vattenfall Eldistribution har inget att invända. 

Grannyttranden: 
30-talet närboende har skrivit en gemensam skrivelse där skriver att de är negativa till
byggnation på platsen. De skriver bland annat att det är ett rekreationsområde och populärt
strövområde, att byggnation på platsen skulle medföra ökad insyn och att inget
förhandsbesked borde ges utan föregående detaljplaneprocess. Alsikebolaget anser att
huvudmannaskapet för Vrå 1:539 bör utredas innan byggnation beviljas.

Synpunkter från sökande:  
Sökande har getts möjlighet att bemöta remissvar, grannyttranden och 
samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. Sökande skriver bland annat att skälet till 
varför norra området togs bort från kommande detaljplan Träfallet var att det inte var rimligt 
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att ha kommunalt huvudmannaskap för en gata upp till endast fyra bostadshus. Sökande 
skriver vidare att de kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp, att de kan anordna 
vändplats, avfallshantering, enskild väg upp till husen, att det fortfarande finns möjligheter för 
exempelvis rekreation i området, att inte högsta punkten kommer att bebyggas och att det 
inte finns några höga skyddsvärden på platsen. Sökande har även inkommit med synpunkter 
på kontorets förslag till beslut, skrivelsen går att läsa i sin helhet i bilaga 5. Sökande skriver 
bland annat att de har ett förslag på nya husplaceringar, lite längre söderut. De skriver även 
att den skog eller tätortsnära grönområde som fastigheten idag förvaltar och som utgård 
norrut från vändplan, utmed Granstigen, Brännkärrsskolan, Lilla Brännkärrsskogen samt 
Alsike nord etapp 1, är ca 15 hektar. Det område intill vändplan som de önskar bebygga är 
ca 0,3 hektar. De anser inte att förutsättningarna för möjlighet till rekreation och 
naturupplevelser kommer att förändras. De avser inte att planlägga området norr om 
vändplanen och anser att de två enbostadshusen lämpar sig bäst för prövning via 
förhandsbesked/bygglov, inte genom en detaljplaneprocess. De anser även att pågående 
lantbruksverksamhet borde gynnas och att ansökan därmed borde beviljas. Slutligen har de 
synpunkter på handläggningen avseende bland annat handläggningstid.  
 
Upplysningar 
Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp söks hos Knivsta kommun. För eventuell 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp, ta kontakt med Roslagsvatten AB.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § PBL. 
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                      Inkommen 
1             Situationsplan     2022-04-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Medsökande  
Fastighetsägare 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 

https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do
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Beslutet delges med förenklad delgivning 
Grannfastighetsägare med erinran:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 

Anne-Charlotte Fransson (M) 

Björn-Owe Björk (KD) 

Ivan Krezic (KNU) 

 
Bilagor  

Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser 
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter  
Bilaga 5 – Sökandens svar på yttranden  
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BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
 
  

http://www.poit.se/
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Enskilt avlopp 
 

Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov 
 
För att inrätta en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. 
För att avloppsansökan inte ska dra ut på tiden är det viktigt att ansökan är fullständig. Så 
här går ansökningsprocessen till: 
1. Kontakta en entreprenör 

En konsult eller erfaren entreprenör kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram 
underlag för din ansökan. 
 

2. Välj typ av anläggning 
Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars 
placering påverkar dina möjligheter. 
 

3. Kontakta grannarna 
För att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om närliggande 
dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar. Observera att det krävs lov från 
markägaren för att inrätta en avloppsanläggning på annans mark. 
 

4. Fyll i ansökan  
Ansökningsblanketten hittar du på:  
www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp  
 

5. Ta fram situationsplan 
Situationsplanen i skala 1:1 000 ska visa: 
- fastighetsgränser  
- bostadshuset 
- avloppet och eventuell utsläppspunkt 
- dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen 
- uppställningsplats för slamsugningsfordon 

 
6. Ta jordprov (gäller infiltration) 

För att kontrollera markens genomsläpplighet ska jordprover tas. Skicka provet för 
siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din 
ansökan. 
 

7. Gräv en provgrop 
Vid markbaserad rening ska en provgrop på minst 2,5 meters djup grävas på platsen 
för den tänkta anläggningen. 

 
Mer information om enskilda avlopp hittar du på avloppsguiden.se 
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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun! 

 
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt 

hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett 
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du 

kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med 
nybyggnationen av det. 

 
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset 
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus. 

 
Fasadmaterial 

Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar 
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och 
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och 

dess nivå av skötsel. 
 

Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar 
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och 

skötselnivåer. 
 

Placering av huset 
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I 

och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är 
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på 

ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida 
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt 
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva 

bygglov är detta ingenting du behöver betala för. 
 

Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör 
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera 
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på 

marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet 
kommer vilja ha framöver. 

 
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att 

placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets 
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö. 

 
Långsiktighet 

Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa” 
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset. 
Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på 
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att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en 

eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns. 
 

Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på 
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt 

boende. 
 

Passivhus m.m. 
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet. 
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med 

resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av 
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för 
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som 

tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment. 
 

Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på 
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och 

utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen. 
 
 

Energimyndigheten 
www.energimyndigheten.se 

 
Energirådgivarna 

http://www.energiradgivningen.se 
 

Boverket – Myndigheten för boende och byggande 
www.boverket.se 

 
Energirådgivningen i Knivsta kommun 

www.knivsta.se 
018-34 70 00 

 
Sveriges centrum för nollenergihus 

www.nollhus.se 

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energiradgivningen.se/
http://www.boverket.se/
http://www.knivsta.se/
http://www.nollhus.se/
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Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden ger negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
på fastigheten  med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL).  

Sammanfattning av ärendet 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus i skogen öster om Alsike (Granstigen). 
Ärendet är återförvisat till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning efter att 
nämndens tidigare beslut om negativt förhandsbesked upphävts av länsstyrelsen. 
Samhällsbyggnadskontoret gör efter ytterligare behandling av ärendet fortfarande 
bedömningen att bygg- och miljönämnden bör besluta om negativt förhandsbesked med 
hänvisning till detaljplanekrav och allmänna intresset att bevara naturmark nära bostäder.  
Ärendet återförvisades till samhällsbyggnadskontoret på nämnden 19 april 2022 med syfte 
att utreda lämplig tomtplacering 20-30 meter från villabebyggelsen i väster. Avståndet 
utökades några meter till villabyggelsen, men samhällsbyggnadskontoret anser fortfarande 
att ansökan bör avslås med samma motiv som nämnts i ovan stycke.  
Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten , 
som ligger utanför detaljplanerat område. Aktuellt område ligger på ett trädbeväxt område i 
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direkt anslutning till planlagt bostadsområde i väster och vändplats med elnätsanläggning i 
söder. I öster ligger lägre belägen öppen mark.  

Enligt Knivsta kommuns gällande översiktsplan från 2017 är föreslagen byggnation placerad 
inom ”prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse”, vilket har en högre prioritet än 
”utvecklingsområde för bebyggelse – på sikt”.    

Ärendet är återförvisat till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning efter att 
nämndens tidigare beslut om negativt förhandsbesked upphävts för vidare handläggning av 
länsstyrelsen 2021-09-15. Nya platsbesök har gjorts och ytterligare remisser har skickats till 
bland annat park- och naturenheten. Utredning har även gjorts gällande varför planområdet 
ändrade utbredning.  

Nytt förslag på husplaceringar skickades in 2022-03-16. De placeringarna ligger längre 
söderut, närmare vändplanen, jämfört med föregående förslag. På nämndssammanträdet 
2022-04-19 återremitterades ärendet till samhällsbyggnadskontoret för att ta fram ett positivt 
förslag till beslut med utredning av lämpliga tomtplaceringar 20-30 meter från 
villabebyggelsen i väster. Samhällsbyggnadskontoret berättade för sökande att 
placeringarna bedömdes bli något bättre om de kunde placeras längre österut, närmare 
Brännkärrstorpet, men att kontoret fortfarande skulle föreslå att ansökan avslås med 
hänvisning till samma motiv som tidigare. Det anses råda detaljplanekrav oavsett placering i 
detta område. Sökande inkom därefter med en uppdaterad situationsplan 2022-04-27.  

Söder om området och vändplanen finns det ett pågående detaljplanearbete, Träfallet. Under 
en tid ingick ett område norr om vändplanen i detaljplanearbetet men har senare undantagits 
från planarbetet. Planenheten skriver följande angående anledningen till varför området 
undantogs från Träfallets detaljplan:  

”Området undantogs efter en överenskommelse mellan kommunen och fastighetsägaren 
tillika planintressenten för att detaljplanearbetet i övrigt i Träfallet skulle kunna handläggas 
mer effektivt. Ett annat viktigt skäl var att området som berörs av förhandsbeskedet hanteras 
mer ändamålsenligt i en annan detaljplan som berör ett större och delvis annat område.  

De förutsättningar som påträffades som medförde att området undantogs från planarbetet 
var att den kuperade terrängen i området gör det svårt att få en bra tillgänglighetsanpassad 
gatusträckning. Det riskerar därmed att bli en lång väg för ett begränsat antal bostäder. 
Vidare finns det en arkeologisk utredning en gravlämning intill med i dagsläget oklar 
utbredning (se bilaga). Det finns alltså en risk att den föreslagna bebyggelsen i 
förhandsbeskedet berörs av skyddsavståndet på 50 meter från gravlämningen.  

Det kommunen konstaterade var alltså inte att marken är olämplig för bebyggelse eller inte 
behöver planläggas utan att det inte var tillräckligt motiverat utifrån det allmänna intresset att 
möjliggöra för ett fåtal bostäder i denna del. Vidare var denna del som förhandsbeskedet 
gäller inte med i det beviljade planbeskedet för Träfallet,  och därmed inte 
ursprungligen en del av detaljplanearbetet. Det undantagna området kommer med stor 
sannolikhet att planläggas i framtiden”.  
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Motiv 
En byggnadsnämnd ska enligt 9 kap. 17 § PBL efter ansökan inkommit ge förhandsbesked 
om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Av förarbetena till den 
äldre plan- och bygglagen (1987:10) framgår att vad som i första hand bör prövas i ett 
förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda 
platsen, det vill säga närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden 
(se prop. 1985/86:1 s. 285). Av 9 kap. 31 § PBL framgår förutsättningarna för att kunna 
bevilja ett förhandsbesked/bygglov.  
Den aktuella platsen för de två föreslagna husplaceringarna ligger i ett grönområde i direkt 
anslutning till detaljplanerad bostadsbebyggelse.  
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska en avvägning göras mellan allmänna och enskilda intressen. Enligt 
4 kap. 2 § PBL får marken endast bebyggas om det ur allmän synpunkt är lämpligt för 
ändamålet. Planläggning, bygglov m.m. ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder.  
Översiktsplanen anger på sida 26 bland annat följande: ”Alsike karakteriseras av att både 
äldre och nyare bostadsområden ligger i nära anslutning till grönområden. Denna närhet ska 
även i framtiden vara karakteristisk för tätorten. I samband med tillkommande av ny 
bebyggelse kommer kommunen att behöva göra fler skogsområden mer tillgängliga för 
exempelvis lek, rekreation och motion. Delar av vissa skogsområden kommer kunna 
omvandlas till mer öppna och parkliknande grönområden med hjälp av bland annat stigar, 
bänkar, belysning och öppna ytor.  

I Alsike bor många unga familjer med ungdomar och barn varför det är särskilt viktigt att 
kommunen planerar för fler lekytor intill ny bebyggelse och att barnperspektivet väger tungt 
vid planering. Kommunen ska även planera för nya skolor, förskolor och lekytor.”  

Aktuell ansökan ligger inom ett grönområde som angränsar till tätorten och stycket ovan från 
översiktsplanen anses stödja kravet på att bevara detta grönområde och/eller att planlägga 
området för att utreda hur mycket av grönområdet som bör bli allmän platsmark.   
Alsike har exploaterats snabbt och allt fler grönområden försvinner. Enligt kommunens park- 
och naturenhet råder det brist på lättillgängliga grönområden i östra Alsike. Skogarna i östra 
Alsike nyttjas av förskolebarn och är populära strövområden för allmänheten i stort.  
Enligt Knivsta kommuns grönstrukturplan, som är en bilaga till kommunens översiktsplan, bör 
avståndet till så kallad närnatur (natur, vildhet, träd) vara högst 300 meter. Närliggande 
bostadsbebyggelse är tätt bebyggd och för många av husen är grönområdet med de 
föreslagna husen den enda närnaturen/naturmarken inom 300 meter. 
Samhällsbyggnadskontoret anser att den aktuella platsen skulle bli för fragmenterad och 
förlora många rekreationsvärden om platsen bebyggs, trots att det finns befintliga stigar på 
platsen som inte skulle beröras av föreslagen byggnation.  
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska en avvägning göras mellan allmänna och enskilda intressen. Det 
allmänna intresset av att bevara naturmark intill bebyggelsen bedöms i det här fallet vara 
större än det enskilda intresset att bygga på platsen. Bostadsbyggande är visserligen ett 
allmänt intresse i sig, men det bedöms finnas annan lämpligare plats för bostäder och det 
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allmänna intresset av att bygga endast två enbostadshus anses vara litet jämfört med den 
negativa påverkan det skulle få för omgivningen då naturmarken skulle fragmenteras och 
inte ha lika höga kvaliteter som innan. Det kommer att ianspråktas ytor för infartsväg, 
hustomter och samhällsbyggnadskontoret bedömer att de smalare västra och östra 
korridorerna mellan befintliga hus och föreslagna hus inte kommer få lika höga 
rekreationsvärden jämfört med idag.  
Vidare ska det prövas om den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning enligt 4 
kap. 2 § första stycket PBL. Krav på planläggning kan exempelvis finnas om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande eller om det är fråga om en bebyggelsemiljö där 
bebyggelsen behöver regleras i ett sammanhang. Av bestämmelsens andra stycke framgår 
att detaljplan inte krävs om prövningen kan ske i samband med prövning av ansökan om 
bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan.  
Föreslagen placering ligger utanför detaljplanelagt område men angränsar till tätorten Alsike 
och ligger nära en befintlig detaljplan. Avståndet mellan den närmaste tilltänkta tomtplatsen 
och den befintliga detaljplanen är omkring 25 meter. Det aktuella området är utpekat i 
översiktsplanen som prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse. Översiktsplanen säger 
följande: ”Prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse är de områden som Knivsta vill 
utveckla de kommande åren. Fokus ligger på att förtäta och utvidga Knivsta och Alsike 
tätorter, utifrån den mörkare röda markeringen på kartan. De markerade områdena kommer 
inte enbart bestå av bebyggelse, utan även av gator, gång- och cykelvägar, grönområden 
som alla blir delar av den funktionella staden”. Eftersom det är ett prioriterat   
utvecklingsområde som kommunen vill utveckla de kommande åren bedömer 
samhällsbyggnadskontoret att det är rimligt att förutsätta att området kommer att planläggas 
inom en relativt snar framtid. 
    
Det råder stort bebyggelsetryck i Knivsta kommun, särskilt i Alsike. Placeringen anses 
därmed ligga inom en så kallad randzon. Enligt prop. 1985/86:1 s. 555-556 är randzoner 
sådan mark som angränsar till större tätorter och som ofta är av stort intresse, inte bara för 
sakägare och boende utan även för en bredare allmänhet. Det i kombination med en allmän 
förväntan på förändring samt efterfrågan på mark gör att detaljplaneläggning oftast är 
nödvändig där.  
Fortsatt exploatering av Alsike tätort bör prövas i ett sammanhang och föregås av en 
detaljplaneläggning. En byggnation av fastigheten enligt ansökan anses försvåra en 
kommande planläggning och rationell planering av området.  
 
Detaljplanekravet är utformat så att det finns utrymme för undantag vid uppförandet av 
enstaka byggnadsverk. I förarbetena anges att det kan vara önskvärt för en kommun att 
kunna tillåta vissa enstaka byggnader men ändå vägra tillkomsten av de allra flesta. Det kan 
till exempel gälla komplettering med byggnader på obebyggda så kallade lucktomter eller 
nya bostäder i samband med generationsskifte i jordbruksföretag (prop. 1985/86:1, s.552). 
Några skäl till undantagen enligt förarbetena anses inte föreligga i aktuell ansökan då det 
inte är tal om lucktomter eller bostäder för generationsboende.  
 
Kommunens planenhet har via ett remissvar uttryckt att de anser att markens lämplighet för 
bostäder bör föregås av en detaljplaneläggning. De skriver vidare att behovet av samordning 
i området är stort. Samordningen kan bland annat vara utifrån dagvattenhantering, behov av 
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grönstråk, rekreationsområde och förutsättningarna för transporter i Alsike. Knivsta kommun 
är en expansiv kommun som ska bygga 15 000 bostäder fram till 2057 och en 
detaljplaneläggning bör därför vara nära förestående. 
 
Planenhetens remissvar stärker samhällsbyggnadskontorets bedömning att den fortsatta 
exploateringen av området ska föregås av en detaljplan. Planenhetens svar ger också en 
förklaring till varför aktuell plats, det vill säga området norr om vändplanen, inte togs med i 
detaljplanen för Träfallet. Samhällsbyggnadskontoret anser fortfarande att det finns ett behov 
av att planlägga aktuellt område i en snar framtid, mycket på grund av att det råder brist på 
grönområden i östra Alsike samtidigt som att exploateringen sker i snabb takt.  
 
Att aktuellt område inte inkluderades i det positiva planbeskedet och i det senare, nu 
pågående detaljplaneärendet Träfallet,  SBK 2018-4, anses inte vara ett skäl till att 
aktuell ansökt bebyggelse inte ska föregås av en detaljplan. Detaljplaneläggning anses 
krävas.  
 
Att miljöenheten och Roslagsvatten via sina remissvar inte motsätter sig lokaliseringen 
undanröjer inte det faktum att ansökan ligger inom så kallad randzon.  
 
En likvärdig ansökan, ärende BMK 2017-73, avslogs av bygg- och miljönämnden 2017-04- 
25 § 61, med hänvisning till detaljplanekrav. Nämndens beslut överklagades av sökande.  
Överklagande avslog av Mark- och miljödomstolen 2017-10-06, mål nr P 3973-17.  
 
Att det gått omkring 4 år sedan en liknande ansökan avslogs, samt att det saknas konkreta 
planer på att detaljplanelägga området, samt att området inte är inkluderat i 
detaljplaneärendet Träfallet,  (SBK 2018-4), medför inte att den tidpunkt har nåtts då 
kommunen har en skyldighet på grund av proportionalitetsprincipen att pröva den sökta 
åtgärden (jfr NJA 2016 s. 868 och RÅ 2010 ref. 90).  
 
Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadskontoret att det finns skäl till att ansökan 
om förhandsbesked ska avslås med hänvisning till naturmark (2 kap. 2 § PBL) och 
detaljplanekravet (4 kap. 2 § PBL). Samhällsbyggnadskontoret anser fortfarande att det 
allmänna intresset av att planlägga området och bevara grönområdet är större än det 
enskilda intresset. Att bevilja ansökan för att gynna pågående lantbruksverksamhet anses 
inte vara skäl för att frångå krav på detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. Det anses inte spela 
någon roll hur mycket naturmark sökande har, utan ansökan utgår endast från ansökt plats.  
 
Avgift 
Avgiften för avslag debiterades i samband med föregående beslut. Ingen ny avgift tas ut.  
 
Yttranden 
Park- och naturenheten har lämnat ett nytt yttrande i ärendet: 
För park- och naturenhetens del innebär den pågående detaljplaneläggningen av området  
Träfallet,  (SBK-2018-4) samt Myrberget (SBK-2020-11) att man utreder påverkan på 
gröna samband längs med de ostligaste delarna av Alsike tätorts bostadsområden. 
Utredningarna i dessa ärenden konstaterar att skogarna i östra Alsike nyttjas av förskolebarn 
och är populära strövområden för allmänheten i stort. Östra Alsike har idag ont om på olika 
sätt tillgängliggjorda grönområden. Att området är så utsträckt innebär att tillgängliggörande 
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av grönområden i de södra delarna inte självklart innebär tillgängliga grönområden för de 
som bor längre norrut. Ur ett grönstrukturperspektiv vore det inte lämpligt att ge 
förhandsbesked för ett fåtal bostäder precis norr om befintliga stråk utan att utreda dess 
effekter på rekreations- och naturvärden i ett större sammanhang. Vidare bedömer park- och 
naturenheten att ge positivt förhandsbesked till små byggnationer inom Lövstaåns 
avrinningsområde skulle riskera att ytterligare komplicera en redan mycket komplex 
vattenplanering och försvåra arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Lövstaån 
och Valloxen. Skulle förhandsbesked ändå ges bör skyddsvärda träd inventeras, deras 
funktion i spridningssamband analyseras, påverkan på möjligheterna för allmänheten att röra 
sig genom en grönstruktur i området utredas och en riskanalys av eventuellt tillkommande 
dagvattens påverkan på dikningsföretaget genomföras. 
 
Planenheten har lämnat ett nytt yttrande i ärendet: 
Kommunens planenhet har via ett remissvar uttryckt att de anser att markens lämplighet för 
bostäder bör föregås av en detaljplaneprocess enligt 4 kap. 2 § 3 p PBL. De skriver vidare att 
behovet av samordning i området är stort. Samordningen kan bland annat vara utifrån 
dagvattenhantering, behov av grönstråk, rekreationsområde och förutsättningarna för 
transporter i Alsike. Ett beviljande av enstaka bostadsbebyggelse genom förhandsbesked i 
detta område skulle sannolikt motverka möjligheten till samordning. Kommunen vet i 
dagsläget för lite för att göra bedömningen av vad marken är mest lämpad för enligt 2 kap. 2 
§ PBL. Planenheten bedömer därmed att prövningen av markens lämplighet för bostäder bör 
föregås av en detaljplaneprocess enligt 4 kap. 2 § 3 p PBL. Knivsta kommun är en expansiv 
kommun som ska bygga 15 000 bostäder fram till 2057 och en detaljplaneläggning bör därför 
vara nära förestående. Planenheten har även förklarat varför aktuellt område inte ingår i 
kommande detaljplan Träfallet, läs mer under rubriken Bakgrund.  
 
Upplandsmuseet:  
Upplandsmuseet bedömer att ansökan ur kulturmiljö- och kulturlandskapssynpunkt skulle 
kunna beviljas.  
 
Roslagsvatten AB: 
Roslagsvatten skriver bland annat att föreslagen byggnation förmodligen skulle tas med i 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp, men att det skulle kunna bli kostsamt på grund 
av lång ledningsdragning.  
 
Vattenfall Eldistribution AB:  
Vattenfall Eldistribution har inget att invända.  
Grannyttranden:  
30-talet närboende har skrivit en gemensam skrivelse där skriver att de är negativa till 
byggnation på platsen. De skriver bland annat att det är ett rekreationsområde och populärt 
strövområde, att byggnation på platsen skulle medföra ökad insyn och att inget 
förhandsbesked borde ges utan föregående detaljplaneprocess. Alsikebolaget anser att 
huvudmannaskapet för  bör utredas innan byggnation beviljas.   
 
Synpunkter från sökande:  
Sökande har getts möjlighet att bemöta remissvar, grannyttranden och 
samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. Sökande skriver bland annat att skälet till 
varför norra området togs bort från kommande detaljplan Träfallet var att det inte var rimligt 
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att ha kommunalt huvudmannaskap för en gata upp till endast fyra bostadshus. Sökande 
skriver vidare att de kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp, att de kan anordna 
vändplats, avfallshantering, enskild väg upp till husen, att det fortfarande finns möjligheter för 
exempelvis rekreation i området, att inte högsta punkten kommer att bebyggas och att det 
inte finns några höga skyddsvärden på platsen. Sökande har även inkommit med synpunkter 
på kontorets förslag till beslut, skrivelsen går att läsa i sin helhet i bilaga 5. Sökande skriver 
bland annat att de har ett förslag på nya husplaceringar, lite längre söderut. De skriver även 
att den skog eller tätortsnära grönområde som fastigheten idag förvaltar och som utgård 
norrut från vändplan, utmed Granstigen, Brännkärrsskolan, Lilla Brännkärrsskogen samt 
Alsike nord etapp 1, är ca 15 hektar. Det område intill vändplan som de önskar bebygga är 
ca 0,3 hektar. De anser inte att förutsättningarna för möjlighet till rekreation och 
naturupplevelser kommer att förändras. De avser inte att planlägga området norr om 
vändplanen och anser att de två enbostadshusen lämpar sig bäst för prövning via 
förhandsbesked/bygglov, inte genom en detaljplaneprocess. De anser även att pågående 
lantbruksverksamhet borde gynnas och att ansökan därmed borde beviljas. Slutligen har de 
synpunkter på handläggningen avseende bland annat handläggningstid.  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
 
Övriga underlag för beslut 
1 situationsplan 2022-04-27 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning till 
Sökande 
Medsökande  
Fastighetsägare   
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 

 

Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 

 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttranden från remissinstanser 
Bilaga 4 – Yttranden från grannar  
Bilaga 5 - Sökandes synpunkter på remissvar, grannyttranden och kontorets förslag till 
beslut 

https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do
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BILAGA TILL BESLUT. 
BESVÄRSHÄNVISNING 

Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut 

Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 

Postadress: Bygg- och miljönämnden 
741 75  KNIVSTA 

Besöksadress: Centralvägen 18  

Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet. 
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt
överklagande tillhanda inom tre veckor.
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och Inrikes Tidningar
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra
veckor från datumet för kungörelsen.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till 
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 

Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  

Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på 
telefonnummer 018 – 34 70 00. 

http://www.poit.se/
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Yttrande från Planenheten – Förhandsbesked   
  
Fastigheten  i förhandsbeskedet är i anslutning till detaljplanerat område med 

sammanhållen bebyggelse och är utpekat i översiktsplanen från 2017 som prioriterade 

utvecklingsområden för bebyggelse. Behovet av samordning i området är stort. Samordningen 

kan bland annat vara utifrån dagvattenhantering, behov av grönstråk, rekreationsområden och 

förutsättningarna för transporter i Alsike. Ett beviljande av enstaka bostadsbebyggelse genom 

förhandsbesked i detta område skulle sannolikt motverka möjligheten till samordning 

eftersom det kan skapa låsningar i eventuellt kommande planarbete. Kommunen vet i 

dagsläget för lite för att göra bedömningen av vad marken är mest lämpad för enligt PBL 2 

kap 2 §. Planenhetens bedömning är således att prövningen av markens lämplighet för 

bostäder bör föregås av en detaljplaneprocess enligt 4 kap 2 § 3 p PBL. Knivsta kommun är 

en expansiv kommun som ska bygga 15 000 bostäder fram till 2057 och en 

detaljplaneläggning bör därför vara nära förestående.  
 
På fastigheten  intill den utpekade lokaliseringen i förhandsbeskedet pågår 

detaljplaneläggning genom detaljplaneärendet Träfallet, (SBK-2018-4). Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Ett område som berörs av lokaliseringen i 

förhandsbeskedet strax norr om vändplanen har under en period ingått i detaljplanearbetet 

men senare undantagits från planarbetet. 

   
Området undantogs efter en överenskommelse mellan kommunen och fastighetsägaren tillika 

planintressenten för att detaljplanearbetet i övrigt i Träfallet skulle kunna handläggas mer 

effektivt. Ett annat viktigt skäl var att området som berörs av förhandsbeskedet hanteras mer 

ändamålsenligt i en annan detaljplan som berör ett större och delvis annat område.  
 

De förutsättningar som påträffades som medförde att området undantogs från planarbetet var 

att den kuperade terrängen i området gör det svårt att få en bra tillgänglighetsanpassad 

gatusträckning. Det riskerar därmed att bli en lång väg för ett begränsat antal bostäder. Vidare 

finns det enligt en arkeologisk utredning en gravlämning intill med i dagsläget oklar 

utbredning (se bilaga). Det finns alltså en risk att den föreslagna bebyggelsen i 

förhandsbeskedet berörs av skyddsavståndet på 50 meter från gravlämningen.   
 
Det kommunen konstaterade var alltså inte att marken är olämplig för bebyggelse eller inte 

behöver planläggas utan att det inte var tillräckligt motiverat utifrån det allmänna intresset att 

möjliggöra för ett fåtal bostäder i denna del. Vidare var denna del som förhandsbeskedet 

gäller inte med i det beviljade planbeskedet för Träfallet, och därmed inte 

ursprungligen en del av detaljplanearbetet. Det undantagna området kommer med stor 

sannolikhet att planläggas i framtiden.  
  
 

Andree Dage  
Planhandläggare  
Planenheten  

Dnr BMK 2021-000163 – Ankom 2022-03-18
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  YTTRANDE 
Handläggare Datum Diarienummer 
Carin von Köhler 
tf park- och naturchef 2021-11-04 BMK-2021-163 
    
    
 
Yttrande från Park och naturenheten– Förhandsbesked  
 
På fastigheten  intill den utpekade lokaliseringen, pågår detaljplaneläggning genom 
detaljplaneärendet Träfallet,  (SBK-2018-4). Utredning av påverkan på gröna 
samband längs de ostligaste delarna av Alsikes bostadsområden pågår inom ramen för 
detaljplaneärendet Träfallet, samt detaljplaneprogramärendet Myrberget (SBK-2020-11). 
Detta är i linje med gällande översiktsplan som säger att kommunen, i samband med 
tillkommande av nybebyggelse i Alsike tätort, behöver göra fler skogsområden mer 
tillgängliga för exempelvis lek, rekreation och motion och också med kommunens 
Grönstrukturplan (2016) där riktlinjer för tillgång till grönstruktur finns formulerade. 

 
Utredningar i nämnda plan- respektive programärenden konstaterar att skogarna i östra 
Alsike nyttjas av förskolebarn och är populära strövområden för allmänheten i stort (se 
Analys av ekosystemtjänster för detaljplaneområde i Alsike, Knivsta kommun, 2020, Utökad 
medborgardialog för Myrberget, 2021). Östra Alsike är ett väldigt avlångt skogsområde som 
idag avgränsas västerut mot bostadsbebyggelse och österut av åkermark. Östra Alsike har 
idag ont om på olika sätt tillgängliggjorda grönområden. Att området är så utsträckt innebär 
att tillgängliggörande av grönområden i de södra delarna inte självklart innebär tillgängliga 
grönområden för de som bor längre norrut. I respektive pågående planprojekt beaktas också 
spridningsvägar genom skogsområdena och planerade tillkommande parker.  
Således vore det ur ett grönstrukturperspektiv inte lämpligt att ge förhandsbesked för ett fåtal 
bostäder precis norr om befintliga stråk utan att utreda dess effekter på rekreations- och 
naturvärden i ett större sammanhang.  
 
Både Träfallet och Myrberget avvattnas delvis mot Sättra-Brännkärr-Träfallet dikningsföretag 
öster om det för förhandsbeskedet berörda området. Ett flertal diken genom åkermark och 
skogsmark ansluter till dikningsföretaget. Frågor om vem som ansvarar för vilka 
anläggningar för dagvatten eller avvattning av åkermark är mycket komplexa då de berör 
både Vattentjänstlagen, Miljöbalken och Plan- och bygglagen och ansvarsfrågan är otydlig. 
En utredning av dikningsföretaget kommer att föregå antagande av omnämnda detaljplaner.  
Dikningsföretaget rinner ut i Lövstaån (WA17449170), en vattenförekomst som idag har 
måttlig ekologisk status och den föreslagna miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2033. 
Lövstaån rinner via Trafikverkets diken som avvattnar E4 och vidare till vattenförekomsten 
Valloxen (WA73123222) som idag har dålig ekologisk status och föreslagen ny 
miljökvalitetsnorm god ekologisk status år 2033. Dagvattenfrågorna i Träfallet och Myrberget 
samordnas delvis genom utredningen av dikningsföretaget.  
Att ge positivt förhandsbesked till små byggnationer inom Lövstaåns avrinningsområde 
riskerar att ytterligare komplicera en redan mycket komplex vattenplanering och försvåra 
arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Lövstaån och Valloxen.  
 
Skulle förhandsbesked ändå ges bör skyddsvärda träd inventeras, deras funktion i 
spridningssamband analyseras, påverkan på möjligheterna för allmänheten att röra sig 
genom en grönstruktur i området utredas och en riskanalys av eventuellt tillkommande 
dagvattens påverkan på dikningsföretaget genomföras.  
 
 

Dnr BMK 2021-000163 – Ankom 2021-11-04
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Knivsta kommun 
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Samhällsbyggnadskontoret
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax 018- 38 07 12 ● E-post knivsta@knivsta.se

www.knivsta.se ● Org. nr. 212000-3013

Magnus Malmström 2021-05-14 Diarienummer

knivsta@knivsta.se MI.2021.283

Kontaktcenter: 018-347000

Knivsta kommun

Bygglovsenheten

SKRIVELSE

Granskningsutlåtande angående nybyggnation av två
enbostadshus på i Knivsta kommun.

Byggenhetens diarienr: BMK 2021-163

Sökande:

Utlåtande
Miljöenheten gör följande bedömning i ärendet om nybyggnation för två enbostadshus på
fastigheten i Knivsta kommun.

Bedömning

Miljöenheten har fått ovanstående ärende för granskning enligt miljöbalken. Utlåtandet utgår
från i dag kända fakta om fastigheten och omständigheter i övrigt.

Dricksvatten
Fastigheten ligger enligt SGU:s grundvattenkarta i område med tämligen god vattentillgång
(mediankapacitet om 600-2000 liter/h). Miljöenheten har inga övriga uppgifter om grundvattnets
kvalitet.

Det finns uppgifter från en grannfastigheter inom 300 meter från tänkt placering av huset på
och det är som är belägen cirka 100 meter sydost om planerade

hus på har ett vattenuttag med vattenmängd om 1500 liter per timme från en
vattenborra om 69 meters djup.

Med anledning av ovanstående samt att det i området är tämligen god vattentillgång, gör
Miljöenheten bedömning att någon utredning kring grundvattenuttag inte behöver genomföras.

Dnr BMK 2021-000163 – Ankom 2021-05-14
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Enskilt avlopp
Planerade hus har ett avstånd till kommunala avloppsledningar om mindre än 100 meter och
Miljöenheten förordar en kommunal avloppsanslutning.
I området gäller normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer. Enligt jordartskartan består marken i området av urberg men det övre marklagret består
jorden av morän och har medelgod genomsläpplighet enligt SGUs jordartskartor.
Det finns inga synliga diken i området för avledning från reningsverk eller markbädd.
Miljöenheten bedömer att det, p.g.a. förhållandena i området, inte är lätt att anordna enskilda
avlopp. Om fastigheterna inte ansluts till kommunalt avlopp ska en ansökan om
gemensamhetsanläggning inkomma till Bygg- och miljönämnden.

Markområde/Biotoper
Den tänkta platsen för uppförande av husen är omgiven av glesa barrträd efter påtaglig gallring.
Området har ett relativt rikt fågelliv och planerad byggnation kommer att medföra en viss
negativ påverkan.
I samband med markarbetet och övrigt installationsutförande för huset samt eventuell
parkeringsplats ska arbetet ske med hänsyn till 2 kap. i miljöbalken (1998:808) samt miljömålen:

15. God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Garage
Miljöenhetens rekommendation är att inte installera golvbrunn i garage utan att tänka igenom
behovet och att titta på andra lösningar som till exempel uppsamlingsränna för smältvatten,
sandfång eller dylikt. Om det ska finnas golvbrunn i garage där tvätt- eller spolvatten
förekommer ska oljeavskiljare installeras. En anmälan till bygg- och miljökontoret ska göras och
blankett finns på Knivsta kommuns hemsida.

Övrigt
Miljöenhetens utlåtande utgår från den inkomna ansökan, med tillhörande kartredovisning i form
av situationsplaner och övriga ritningar i bygglovshandlingarna, avseende uppförande av ett
enbostadshus på rubricerad fastighet, samt idag kända fakta om fastigheten. Hög ljudnivå från
E4:an. Inspektion utfördes av undertecknad den 4 maj 2021.

För Miljöenheten

Magnus Malmström

Miljöinspektör
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Från: planer.mellan@vattenfall.com <planer.mellan@vattenfall.com>  

Skickat: den 21 april 2021 08:28 

Till: Carina Henriksson Pearce <carina.henriksson-pearce@knivsta.se> 

Ämne: Yttrande - förhandsbesked nybyggnad bostadshus BMK 2021-163 

 

Hej! 

 

Vattenfall Eldistribution AB gör bedömningen att planerad byggnation inte påverkar våra 

elnätsanläggningar. 

 

Vattenfall Eldistribution vill informera om följande: 

• En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall 

Eldistribution, men bekostas av exploatören. 

• Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via 

https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00. 

• Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via 

Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se 

• När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att 

beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador uppstår. 

Formulär: https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/ 

• Flytt av anläggning: 

https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggning-offert/ 

• Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av 

exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser. 

• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 

plangenomförandet.  

• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning 

tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sebastian Wackfelt 

Fastighetsrättslig specialist 

 

Tillstånd & Rättigheter 

Vattenfall Eldistribution AB 
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461 88 Trollhättan 

Österlånggatan 60   

 

070-221 31 27 

sebastian.wackfelt@vattenfall.com 

www.vattenfalleldistribution.se  
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2021-05-07 
Marja Erikson 

222-2021 
 

 
 
 
  
Stiftelsen Upplandsmuseet, länsmuseum för Uppsala län 
adress Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala telefon 018-16 91 00 hemsida www.upplandsmuseet.se plusgiro 51 99 35-1 bankgiro 128-1245 orgnr 817600-7071 
 

 

 

 
 
Knivsta kommun 
Bygg och miljökontoret 
 
 
Remissvar 
Angående förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus,  

 dnr: BMK 2021–000163 
 
Upplandsmuseet anser att de föreslagna två enbostadshusen kan uppföras i fö-
reslaget läge med hänsyn till befintliga kulturmiljö- och kulturlandskapsvärden. 
Det intilliggande Brännkärrstorpet har förvisso kulturhistoriska värden, men de 
bedöms inte vara så stora så att förhandsbesked för två enbostadshus inte kan 
beviljas. Om platsen för övrigt lämpar sig för enbostadshus bedömer inte mu-
seet. 
 
För Upplandsmuseet 

 
Marja Erikson 
Avd.chef Kulturmiljö 
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DOKUMENT ID: 20210430-30021 
DATUM: 2021-05-03 | SIDAN 1 (1) 

 

Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

 
  
knivsta@knivsta.se  
 
 
  

Yttrande på bygglovsremiss för  BMK 2021-163 
Roslagsvatten har fått rubricerad remiss för yttrande och vill framföra följande. 
 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsledningar. Det 
finns inga allmänna ledningar i området och det finns inga planer på att bygga ut allmänna va-
ledningar i området.  
 
De föreslagna fastigheterna ligger dock i nära anslutning till befintlig bebyggelse och bör 
förmodligen tas in i verksamhetsområdet. Dock konstaterar Roslagsvatten att bostäderna föreslås 
ca 50–100 m från befintligt ledningsnät och att en va-utbyggnad för dessa fastigheter kommer bli 
kostsam, samtidigt som befintlig byggnad på fastigheten (Granstigen 13) ligger utanför 
verksamhetsområdet. Att fastigheten tas in i verksamhetsområdet är därför inte helt självklart. 
Eftersom detaljplan saknas är det även oklart om det kommer att ske fler styckningar i nära 
anslutning till dessa fastigheter på sikt.  
 
De nya fastigheternas vatten- och avloppsförsörjning kommer att kunna lösas med allmänna 
anläggningar men först efter att ett avtal har tecknats med Knivstavatten där förutsättningarna för 
exploateringens anslutning regleras. Alternativt får de nya fastigheternas vatten- och 
avloppsförsörjning lösas med enskilda anläggningar.  
 
Roslagsvatten har inget att erinra mot föreslagen byggnation. 
 
Med vänliga hälsningar 
Terees von Stedingk 
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  Komplettering till förhandsbesked  
  BMK 2021-000163 
  2021-12-07 
Föreläggande om komplettering  
 
Inledning  
Vi har ombetts inkomma med svar och kompletteringar på ett antal frågor rörande förhandsbesked. 
Dessa beskrivs i följande dokument.  
Vi vill även tillgodose efterfrågan av småhus samt bidra till att närliggande lantbruksnäringen kan 
utvecklas. På detta tema hölls ett möte på kommunhuset i november då LRF och samtliga politiska 
partier var rörande överens om att stödja lokala lantbruksföretag och att utvecklas genom att inte 
försvåra för jordbruket att erhålla positiva förhandsbesked, givet att det inte förekommer mycket 
särskilda skäl att avstyrka. 
 
 
Enskilt avlopp och vatten 

- Placering av vatten och avlopp finns nu inritat på bifogad ritning.  
Placering kommer att märkas ut mer exakt när koordinater bestäms av Roslagsvatten. 

- Inget enskilt avlopp kommer att anordnas då Roslagsvatten i sitt senaste svar via mejl, daterat 
2021-11-09, skriver att dom möjliggör en anslutning på avtal med gemensam spillanslutning 
samt var sin vattenanslutning vid vändplan. (Se bilaga 1) 

 
 
Enskild väg 

- Vi anser inte att det är något problem med att anordna en enskild väg då denna kommer att 
underhållas av markägare till  i samband med att väg in till Brännkärstorpet 
underhålls. 

- Lutning på den nya vägen kommer i snitt att bli ca 8 %, mer exakt lutning med plushöjder får 
tas fram i ett senare skede. Vägen är beräknad att bli ca 75 meter lång. (Se bilaga 2) 

 
 
Vändplats 

- Förslag på vändplast är inritat på bilaga 2. Den kommer endast att behöva nyttjas av 
tomtägare samt vid underhåll av väg, även postbilen kan behöva använda denna vändplats 
om tomtägare önskar att placera sina brevlådor i anslutning till fastigheterna. 

 
 
Avfallshantering 

- Placering av kärl intill anslutning av ny väg på vändplats som finns idag. I närhet till de kärl 
som idag brukas av Brännkärstorpet. Det finns då tillräckligt med utrymme för lastbilar att 
tömma dessa kärl. Placering av kärl är inritat på bilaga 2. 

 
 
Fornlämningar 

- Vi har varit i kontakt med arkeologienheten på Länsstyrelsen angående att det i den norra 
delen av området finns ett arkeologiskt fynd. Arkeologerna som gjorde fyndet anser det 
lämpligt att nu göra en förundersökning i avgränsande syfte, vilket de gärna gör nu till våren 
2022. Resultatet av denna indikerar om fyndet skall skyddas eller tas bort. Om det inte är av 
mycket speciell art brukar arkeologer/länsstyrelsen rekommendera borttagning.  
För detta krävs att det formellt göres en dispensansökan. Ofta vill man ta bort dessa då risken 
annars är att de utsätts för olika typer av slitage eller skadegörelse. Det är sällan en 
fornlämning av den sort som det troligtvis handlar om stoppar utvecklingen.  

- Tomternas placering är markerade i bilaga 2 samt utsatt med markeringar i terrängen. 
Beroende på vad som framkommer i arkeologiutredning är vi beredda att justera tomternas 
placering. 

 
 
Park- och naturenheten 

- Park-och naturenheten har inkommit med kommentarer på hur dessa två tomter kan komma 
att påverka allmänhetens tillgänglighet till naturområden, dagvattenhanteringen samt 
naturvärden som bör skyddas. Rent allmänt kan sägas att i den NVI samt 
Ekosystemtjänsteanalys (EST) som gjordes för intilliggande detaljplan uppgavs status för nu 
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  Komplettering till förhandsbesked  
  BMK 2021-000163 
  2021-12-07 

aktuella området som lågt värderade. Vi vill även understryka att två tomter i detta stora 
område kommer ha mycket liten inverkan på EST.  
Vidare finns inte heller något i NVI som pekar på högt skyddsvärde. 

- Beträffande dagvatten från högt belägna berg- och moränmark är avrinningen från dessa 
bägge småhus mycket marginell och borde kunna bortses ifrån i ett större sammanhang. Det 
finns idag en dikesanvisning under infart till torpet som leder bort eventuell vattenförekomst  
från dessa småhus ner till dikena som ansluter till dikesföretaget nedströms. 
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Kommunicering inför beslut angående förhandsbesked för 
nybyggnation av två enfamiljshus 
 

Samhällsbyggnadskontorets skäl – Skrivs med svart text 
Sökandens kommentarer/svar – Skrivs med blå text 

 

Sammanfattningsvis: 

Samhällsbyggnadskontoret skriver ”Vi tjänstemän anser”…….. Det skulle vara oerhört 
intressant att veta vilka tjänstemän det är, och vilka befogenheter de har. Det finns inga 
namn förutom handläggaren. Det skulle även vara värdefullt för oss att veta, på vilket sätt 
och vilken information som har delgetts dem, eftersom vi finner så många sakfel i detta 
ärende från Samhällskontorets sida. 

Sen kan man ifrågasätta om denna bygglovsprocess ska behöva ta så lång tid.  

Det är anmärkningsvärt att inte kommunen bemöter våra påståenden, när vi förväntas 
besvara era.  

 

Samhällsbyggnadskontorets skäl till varför ansökan bör avslås  

Samhällsbyggnadskontoret anser att ansökan bör avslås. Vi baserar detta på grund av 
information som framkommit i ärendet och som redovisas nedan.  

Inget nytt har framkommit i ärendet sedan samhällsbyggnadskontoret arbetade med denna 
ansökan under våren 2021. Skälen som hänvisas till i texten som följer har vi tidigare svarat 
på samt lämnat information om. Enda skillnaden är att samhällsbyggnadskontoret nu påstår 
en hel del  saker som är anmärkningsvärt ogrundade, vilket känns mycket oroande för en 
rättssäker bedömning av ärendet.  
 

Tjänstemännens förslag till beslut (del av beslutet, själva motivet)  

En byggnadsnämnd ska enligt 9 kap. 17 § PBL efter ansökan inkommit ge förhandsbesked 
om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Av förarbetena till den 
äldre plan- och bygglagen (1987:10) framgår att vad som i första hand bör prövas i ett 
förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda 
platsen, det vill säga närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden 
(se prop. 1985/86:1 s. 285). Av 9 kap. 31 § PBL framgår förutsättningarna för att kunna 
bevilja ett förhandsbesked/bygglov.  

Samhällsbyggnadskontoret verkar ifrågasätta lämpligheten att uppföra två småhus på 
platsen. Det har sedan mer än 100 år funnits och finns fortfarande en gård med bostadshus, 
ekonomibyggnad samt en större betongplatta med en tidigare ladugård och vagnslider. 
Gården är ansluten till kommunalt VA och är belägen på Granstigen 13 och används för 
boende. Denna gård heter Brännkärrsgården och angränsar till de föreslagna tomterna. 
Således finns befintlig byggnation på bägge sidor om de föreslagna tomterna. Så att hävda 
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att marken är olämplig för byggnation kan diskuteras. 

Den aktuella platsen för de två föreslagna husplaceringarna ligger på en trädbeväxt höjd i 
direkt anslutning till detaljplanerad bostadsbebyggelse. Vad är den obebyggda platsen mest 
lämpad till? Enligt 2 kap. 1 § PBL ska en avvägning göras mellan allmänna och enskilda 
intressen. Enligt 2 kap. 4 § PBL får marken endast bebyggas om det ur allmän synpunkt är 
lämpligt för ändamålet. Planläggning, bygglov m.m. ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn 
till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden, främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.  

Att påstå att de två föreslagna husplaceringarna ligger på en trädbevuxen höjd är ett 
påstående som inte är hämtat från verkligheten. Hur kan samhällsbyggnadskontoret som 
jobbat med denna ansökan i nästan ett år ha missat att placeringarna befinner sig i ett 
område som höjdmässigt ligger lägre en den trädbevuxna höjden? Vad som däremot är 
fördelaktigt är närheten till den befintliga infrastrukturen bestående av en vändplan, VA-
station samt el-station. Vidare bildas en sammanhängande gårdsbild med Brännkärrsgården 
som använder samma infartsväg. Strövområden finns bevarade på bägge sidor om 
husplaceringarna. Inte heller detta verkar samhällsbyggnadskontoret ha vetskap om. Vidare 
resoneras det om allmänna och enskilda intressen. Som samhällsbyggnadskontoret 
resonerar verkar man bry sig väldigt mycket om de enskilda intressena representerade av en 
eller två fastigheter (villor) på Granstigen. 

På sidan 26 i Översiktsplan 2017 står det skrivet att kommunen, i samband med 
tillkommande av nybebyggelse i Alsike tätort, behöver göra fler skogsområden mer 
tillgängliga för exempelvis lek, rekreation och motion. Delar av vissa skogsområden behöver 
kunna omvandlas till mer öppna och parkliknande grönområden. Aktuell ansökan ligger inom 
ett skogsområde som angränsar till tätorten.  

Översiktsplanen anger bebyggelse i tätorten och samhällsbyggnadskontoret anger att 
ansökan angränsar till tätorten. Därmed torde detta inte vara ett hållbart argument 

Det går även att läsa i miljökonsekvensbeskrivning, MKB Översiktsplan 2017 (Tyréns) sid 3 
om boendemiljö och naturmiljö: 

”Boendemiljö och landskapsbild  
Ny bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras i närheten av kollektivtrafik och koncentreras 
till nya och befintliga bebyggelsegrupper. Småskalig komplettering i anslutning till befintliga 
bebyggelsegrupper bedöms inte ge någon betydande påverkan på landskapsbilden.  

Naturmiljö  
Knivsta och Alsike tätorter kommer enligt planen att förlora många små gröna ytor när 
bebyggelsen förtätas. De grönområden som tydligt pekas ut för bevarande är de som har 
lyfts fram i kommunens grönstrukturplan, t ex Gredelby hagar, Boängsskogen, Kölängen, 
Margaretaskogen och Ängbyskogen. Området där tomterna är placerade finns inte med 
bland de som tydligt pekas ut för bevarande. 

Vidare i MKB’n kan man utläsa följande: 
- MKB Översiktsplan Tyréns figur 7 sid 20 redogör tydligt att det inte finns utpekade
skyddsvärda naturområden där de två tomterna föreslås placeras.
- MKB Översiktsplan Tyréns 8.2 beskriver situationen för Alsike, där det tydligt framgår att
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området för placering av dessa två tomter inte på något sätts anges som extra skyddsvärt.” 
 

Enligt Knivsta kommuns grönstrukturplan, som är en bilaga till kommunens översiktsplan, bör 
avståndet till så kallad närnatur (natur, vildhet, träd) vara högst 300 meter. Befintlig 
bostadsbebyggelse intill är tätt bebyggd och för många av husen är höjden med de 
föreslagna husen den enda naturmarken inom 300 meter. Bygg- och miljönämnden anser att 
den aktuella platsen skulle bli för fragmenterad och förlora många kultur- och naturvärden 
om platsen bebyggs, även om det rent praktiskt skulle gå att passera på en stig mellan 
befintlig bebyggelse och föreslagna hus. De största rekreationsvärdena anses finnas kring 
den högsta punkten på höjden där det finns utsikt över den öppna marken österut. Det är 
även denna plats som de föreslagna husen ligger. Alsike har exploaterats snabbt och allt fler 
grönområden försvinner. Enligt kommunens park- och naturenheten råder det brist på 
lättillgängliga naturområden i östra Alsike. Enligt 2 kap. 1 § PBL ska en avvägning göras 
mellan allmänna och enskilda intressen. Det allmänna intresset av att bevara naturmark intill 
bebyggelsen anses vara större än det enskilda intresset att bygga på platsen. 
Bostadsbyggande är visserligen ett allmänt intresse i sig, men det bedöms finnas annan 
lämpligare plats för bostäder och det allmänna intresset av att bygga endast två 
enbostadshus anses vara litetjämfört med den negativa påverkan det skulle få för 
omgivningen då naturmarken skulle fragmenteras och inte ha lika höga kvaliteter som innan.  
 
Argumentet som hanterar avstånd till närnatur förstår vi inte riktigt, då dessa tomter endast 
kommer att ta en liten del av naturmarken i anspråk. Samtliga hushåll på Granstigen kommer 
fortfarande att ha ett kortare avstånd än 300 m till naturmark, totalt yta som blir kvar är 
fortfarande över 10 ha skogsmark tillhörande  
Man nämner även att stigen som är inritad intill befintlig bebyggelse rent praktiskt skulle gå 
att använda, det som inte nämns är att detta är en upptrampad stig som används frekvent i 
dagsläget. 
I ovanstående stycke står det att de största rekreationsvärdena anses finnas kring den 
högsta punkten på höjden samt att det även är på denna plats de föreslagna husen kommer 
att ligga. 
Detta påstående är inte sant, vi har på ritning samt med käppar på plats tydligt visat att 
tilltänkta tomter inte kommer att hamna på den högsta punkten. 
Anledning till att vi valde dessa placeringar är just för att kommunen i ett tidigt skede hade en 
önskan om att bebyggelse inte skall ske på den högst punkten av just den anledning som 
omnämns ovan. 

 

Bygg- och miljönämnden anser även att föreslagen byggnation uppe på höjden skulle få ett 
för dominant läge jämfört med den övriga bebyggelsen, vilken ligger lägre ner i terrängen. 
Detta anses inte bli estetiskt tilltalande. Med hänvisning till 2 kap. 3 § PBL bör därmed 
ansökan nekas.  

Precis som vi nämnt i tidigare stycke så stämmer inte dessa uppgifter om att förslagen 
placering av byggnation är uppe på höjden. Det verkliga läget är längre ner i terrängen 
närmare Brännkärrsgården.  

 

Vidare ska det prövas om den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning enligt 4 
kap. 2 § första stycket PBL. Krav på planläggning kan finnas om byggnadsverkets 
användning får  betydande inverkan på omgivningen eller det råder stor efterfrågan på 
området för bebyggande. Det krävs även planläggning om det är fråga om en 
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bebyggelsemiljö där bebyggelsen behöver regleras i ett sammanhang. Av bestämmelsens 
andra stycke framgår att detaljplan inte krävs om prövningen kan ske i samband med 
prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av 
byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Detta besvarades av Länsstyrelsen i sitt beslut daterat 2021-09-15. 
Samhällsbyggnadskontoret borde respektera detta svar, om inte nya fakta har tillkommit, 
vilket det i detta fall inte har. 

 

Föreslaget på placering ligger utanför detaljplanelagt område men angränsar till tätorten 
Alsike och ligger i närheten till en befintlig detaljplan. Avståndet mellan den närmaste 
tilltänkta tomtplatsen och den befintliga detaljplanen är ca 15 meter. Det aktuella området är 
utpekat i Översiktsplan 2017 som prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse. Det råder 
stort bebyggelsetryck i Knivsta kommun, särskilt i Alsike. Placeringen ligger därmed inom en 
så kallad randzon.  

Enligt prop. 1985/86:1 s. 555-556 är randzoner sådan mark som angränsar till större tätorter 
och som ofta är av stort intresse inte bara för sakägare och boende utan även för en bredare 
allmänhet. Det i kombination med en allmän förväntan på förändring samt efterfrågan på 
mark gör att detaljplaneläggning oftast är nödvändig.  

Fortsatt exploatering av Alsike tätort bör prövas i ett sammanhang och föregås av en 
detaljplaneläggning. En byggnation av fastigheten enligt ansökan får anses försvåra en 
kommande planläggning och omöjliggöra en rationell planering av området. Då det i detta fall 
rör sig om ett område med högt bebyggelsetryck där ökad exploatering kan antas medföra 
negativa konsekvenser for miljön är detta inte en fråga som kan prövas genom 
förhandsbesked, utan genom planläggning. 
Detaljplanekravet är i och för sig utformat så att det finns utrymme för undantag vid 
uppförandet av enstaka byggnadsverk. I förarbetena anges att det kan vara önskvärt för en 
kommun att kunna tillåta vissa enstaka byggnader men ändå vägra tillkomsten av de allra 
flesta. Det kan till exempel gälla komplettering med byggnader på obebyggda så kallade 
lucktomter eller nya bostäder i samband med generationsskifte i jordbruksföretag (Prop. 
1985/86:1, s.552). Några skäl till undantagen enligt förarbetena ansens inte föreligga i aktuell 
ansökan då det inte är tal om lucktomter eller bostäder för generationsboende.  

Återigen, så har Länsstyrelsen redan svarat på detta 2021-09-15. Detta borde 
samhällsbyggnadskontoret respektera utifall inga nya fakta har tillkommit, vilket är fallet.  
Det som möjligen kan kommenteras är att det finns ett ologiskt resonemang i att om 
kommunen får göra en detaljplan så blir det ingen stor miljöpåverkan, men om vi uppför två 
mindre enfamiljsbostäder så blir det en stor miljöpåverkan. Detta kunde vara önskvärt från 
vår sida om kommunen ville redogöra för, men det har de inte gjort. 

 

Kommunens planenhet har via ett remissvar uttryckt att de anser att markens lämplighet för 
bostäder bör föregås av en detaljplaneprocess enligt 4 kap. 2 § 1 p PBL. Planenhetens 
remissvar stärker bygg- och miljönämndens bedömning att den fortsatta exploateringen av 
området ska föregås av en detaljplan. Ett kompletterande remissvar förklarar också varför 
aktuell plats, det vill säga norra delen av detaljplanen för Trädfallet, inte togs med i 
detaljplanen. Bygg- och miljönämnden gör tolkningen att området inte togs med eftersom det 
fanns en del praktiska svårigheter med platsen gällande väglutning, vatten och avlopp. Det 
behövdes även göra fornlämningsutredningar, vilket skulle försena arbetet med resterande 
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del av detaljplanen. Därför plockades norra delen bort från detaljplanen. Bygg- och 
miljönämnden anser fortfarande att det finns ett behov av att detaljplanera aktuellt område i 
framtiden, trots att området inte togs med i Trädfallet-detaljplanen.  

Även detta har redan hanterats i Länsstyrelsens beslut 2021-09-15. Sättet som det nu 
förklaras på är en efterhandskonstruktion. Vid tillfället i fråga var det mycket tydligt att det var 
huvudmannaskapet för tänkta vägen som utgjorde grund för att ta bort området ur 
detaljplanen. Det är direkt felaktigt att påstå att fornlämningsutredning skulle vara ett skäl och 
att planen därmed skulle försenas utgjorde något hinder. Fornlämningsutredningen var redan 
gjord och nästa fas i den görs i samband med förprojektering av genomförande.   

Park- och naturenheten skriver i sitt remissvar bland annat att det är dåligt med lättillgängliga 
grönområden i östra Alsike och att vore olämpligt att utan föregående detaljplaneprocess 
bevilja förhandsbesked för byggnation på platsen.  

Återigen, dessa två tomter ligger nära vändplan på Granstigen och utgör inget hinder för att 
beträda grönområdet som utgörs av den befintliga skogen. Samma stigar som finns idag, 
kommer kunna användas även framgent efter att de två småhusen uppförts. Detta är även 
ett påstående som ger bitter eftersmak eftersom ingen analys verkar ha gjorts på platsen.  
Fakta är att hela Brännkärsskolan hittar ut till skogen och har den som lekplats och 
orienteringsområde. Detta gäller även Adolfsbergskolan. Det finns flera breda 
angöringsmöjligheter. Vi välkomnar samhällsbyggnadskontoret ut till platsen så skall vi visa 
på alla möjligheter samt visa att höjden inte kommer bebyggas! 

Att miljöenheten och Roslagsvatten via sina remissvar inte motsätter sig lokaliseringen 
undanröjer inte det faktum att ansökan ligger inom så kallad randzon.  

I fastighetsägarens svar på kommunicering, hänvisar de till domen i mål nr P 10594-15, som 
ett skäl till att ansökan bör godkännas. Domen saknar relevans i aktuellt ärende då 
domstolen i det ärendet konstaterar att den ansökta bebyggelsen inte är en sammanhållen 
bebyggelse enligt 4 kap. 2 § punkt 1. I aktuellt ärende handlar frågan om en ny bebyggelse 
som angränsar till befintligt sammanhållen bebyggelse med mindre än en tomtplats 
mellanrum (ca 15 meter).  

Att aktuellt område inte inkluderades i det positiva planbeskedet och i det senare, nu 
pågåendedetaljplaneärendet Träfallet,  SBK 2018-4, är inte ett skäl till att aktuell 
ansökt bebyggelse ska föregås av en detaljplan.  

En likvärdig ansökan, ärende BMK 2017-73, avslogs av bygg- och miljönämnden 2017-04- 
25 § 61, med hänvisning till detaljplanekrav. Nämndens beslut överklagades av sökande. 
Överklagande avslog av Mark- och miljödomstolen 2017-10-06, mål nr P 3973-17. 
Att det gått omkring 4 år sedan en liknande ansökan avslogs, samt att det saknas konkreta 
planer på att detaljplanelägga området, samt att området inte är inkluderat i 
detaljplaneärendet  (SBK 2018-4), medför inte att den tidpunkt har nåtts då 
kommunen har en skyldighet på grund av proportionalitetsprincipen att pröva den sökta 
åtgärden (jfr NJA 2016 s. 868 och RÅ 2010 ref. 90).  

Sammanfattningsvis bedömer bygg- och miljönämnden att det finns skäl till att ansökan om 
för- handsbesked ska avslås med hänvisning till naturmark och stadsbilden (2 kap. 3 § PBL) 
och detaljplanekravet (4 kap 2 § PBL).  



 § 51 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus , BMK 2021-000163 - BMN-2022/82-1 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus ,  2021-000163 : BMK 2021-000163

Diarienummer BMK 2021-000163  2022-01-22 

Återigen, respektlöst mot Länsstyrelsens beslut 2021-09-15 att inte ange ny information som 
framkommit i ärendet. Se även brev 2021-12-10 där vi svarar på kompletterande frågor från 
samhällsbyggnadskontoret inför fortsatt handläggning, bifogas.   
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Till presidiet bygg- och miljönämnden inför mötet den 8 mars 2022 
 
 
 
Avser BMK 2021-000163 förhandsbesked nybyggnad två enbostadshus 
 
Vi vill i denna skrivelse ge förslag på flyttad placering av två bostäder samt även ge våra 
kommentarer på senaste tjänsteskrivelsen 2022-02-25 ”Tjänsteutlåtande förhandsbesked”. 
 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret (fortsättningsvis förkortat till SBK) har handlagt vår ansökan om 
förhandsbesked inlämnat april 2021 med samma argument vid beslutet daterad 2021-06-04,  
som tjänsteskrivelsen daterad 2022-02-25. Detta utan att tillföra nya sakliga faktabaserade 
argument under hela processen.  
Lagstadgade 10 veckors handläggningstid har snart blivit 11 månader utan att ärendet har 
drivits framåt på ett rättssäkert sätt. 
Länsstyrelsen i sitt beslut 2021-09-15 underkände SKB’s huvudsakliga argument rörande 
krav på detaljplanering. SKB hade lagstadgad 3 veckor på sig att inkomma med synpunkter 
på Länsstyrelsens beslut, vilket inte skedde.  
Istället ombads sökanden inkomma med synpunkter på SKB’s föreläggande om 
komplettering den 2021-10-21, vilket vi gjorde 2021-12-10.  
Ärendet stannade av över julen och återuppväcktes med att SKB skickade ”Kommunicering 
inför beslut” den 2022-01-18. Denna bemötte sökande den 2022-01-22, med att korrigera 
direkta felaktigheter och med att göra kompletteringar för att göra sakframställan korrekt.  
2022-02-07 utformade SKB en tjänsteskrivelse utan att ta hänsyn till sökandes korrigeringar, 
och med tillägg och antagande som ej kommunicerats med sökanden, vilket strider mot 
kommunens bygglovsprocess.    

Dnr BMK 2021-000163 – Ankom 2022-03-03
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Sökande hittade ovan nämnda dokument i kallelsen till byggnadsnämndens möte den  
2022-02-15, samt kommenterade detta i synpunkter, vilka tillställdes nämnden i ett mail den 
2022-02-14. 
SKB valde att med kort framförhållning och i samråd med ordföranden dra tillbaka ärendet i 
februarinämnden för att förtydliga vissa delar i motivet.  
Ny tjänsteskrivelse ”Tjänsteutlåtande förhandsbesked” skickas till sökande 2022-02-25, där 
vi nu ombetts att inkomma med synpunkter senast 2022-03-09 dvs dagen efter nämndens 
förberedande presidiemöte den 2022-03-08.  Eftersom denna process har drivits bitvis på 
tvivelaktiga grunder, så får ni ursäkta att vi ifrågasätter inte bara processen utan även 
sakframställan. 
 
 
Nedan följer våra kommentarer på det sista ”tjänsteutlåtandet”, som vi inte vill se 
sammanfattad i ett komprimerat förbisett format, dagen innan eller efter nämndens möte. 
 
SKB har arbetat med motivet till avslag under så lång tid utan att ha inkommit med nya fakta. 
Samma argument har använts sedan juni 2021 men har i vissa fall utvecklats till förklaringar 
som gränsar till rena felaktigheter, som t.ex. att ” Ett annat viktigt skäl var att området som 
berörs av förhandsbeskedet hanteras mer ändamålsenligt i en annan detaljplan som berör 
ett större och delvis annat område”.  
Det är även märkligt att planenheten i sin remiss anser att prövning av markens lämplighet 
för bostäder bör föregås av en detaljplaneprocess. Den avsedda marken har på ena sidan 
varit bebyggd i över 100 år (Brännkärrsgården/torpet) och på andra sidan finns boende på 
Granstigen.  Området däremellan kan därmed anses vara lämpat för bostäder under 
förutsättning att det inte föreligger betydande inskränkningar i tätortsnära grönområde eller 
andra omständigheter. Dessa andra omständigheter, hävdar SKB kan vara att området 
redan ingår i planer att detaljplaneras, vilket är en direkt felaktighet.  
Ett ’tätortsnära grönområde’ på ca 15 ha ingår som viktig del i en privatägd jord- och 
skogsbruksmark. Möjligheterna till rekreation och naturupplevelser mindre än 300 m från 
Alsikes tätort finns därmed och inget av detta kommer förändras när två enfamiljsbostäder 
uppförs mellan Brännkärrsgården och hus på Granstigen. Tvärtom så kommer möjligheterna 
att promenera i detta tätortsnära område förbättras gentemot idag, detta genom att röjning 
och underhåll av rid- och promenadstigar genom området kommer göras mer regelbundet 
jämfört med idag.  
Den skog eller tätortsnära grönområde som fastigheten idag förvaltar och som utgår norrut 
från vändplan, utmed Granstigen, Brännkärrsskolan, Lilla Brännkärrsskogen samt Alsike 
nord etapp1, är ca 15 ha. Det område intill vändplan som vi önskar bebygga är ca 0,3 ha. 
Det finns med andra ord mycket goda möjligheter att fortfarande röra sig i stora områden 
med naturmark. Vi bifogar nytagna flygbilder som visar delar av det tätortsnära grönområdet 
för att klargöra detta. 
SKB verkar ha tagit för givet eller förutsätter att kommunen sedan länge arbetar med planer 
för att detaljplanera denna del av privat jordbruksmark utan att samråda med 
fastighetsägarna. Det finns ingen kommunikation eller plan som säger att området skall 
detaljplaneras. Dessa två småhus lämpar sig bäst för ett bygglov och kan aldrig motiveras 
med det omfattande arbete som skulle behöva föregå ett framtida beslut om att ett större 
område norrut från vändplan skulle bli aktuellt att detaljplanera.  
Då vi saknat dialog med SKB om alternativa placeringar av två enbostadshus har vi 
föreslagit alternativa placeringar i bifogade skiss och bild. Självklart är vi intresserade av att 
tillsammans med kommunen fastställa optimal placering. 
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Bilder på föreslagna placeringar av hus 
 

 
 
Skiss på föreslagna placeringar av hus 
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      2022-04-06 
 
 
Avser BMK 2021-000163 förhandsbesked nybyggnad två enbostadshus 
 
 
 
Kommentarer på kommunikation inför beslut samt tjänsteskrivelse till bygg- och 
miljönämndens möte 2022-04-19 april 
 
 
Inledning 
Eftersom ärendet har pågått i snart 1 år, med flertalet ’kommuniceringar inför beslut’ och  
”Tjänsteutlåtanden förhandsbesked”, så vill vi som sökanden genom detta dokument 
återigen redovisa våra synpunkter i sakfrågan.  Det är viktigt att poängtera att detta 
dokument innehåller endast synpunkter från två av våra tidigare inskickade handlingar. 
Samhällsbyggnadskontoret säkerställer att nämnden får samtliga dokument som bilagor 
inför mötet.  
 
Det är även viktigt att påpeka markägarens ansvar att anpassa lantbruksrörelsen till tidens 
förutsättningar, så att mark och lantbruk inte råkar i vanhävd. Behov finns att växla 
outnyttjad mark till andra produktiva tillgångar i lantbruket för att utveckla och underhålla 
lantbruksverksamheten. Kommunens ansvar å andra sidan, är att underlätta för markägaren 
att säkerställa och möjliggöra lantbrukets existens och fortbestånd genom effektiv hantering 
av bygglovsprocess. Därför skulle vi önska att tjänstemän och politiker ser de positiva 
möjligheterna som ryms i lagar som PBL och FBL.    
 
Sökanden hemställer därför att nämnden bedömer huruvida samtliga de tjänsteutlåtanden 
som ligger till grund för beslut att inte medge positivt förhandsbesked, är en opartisk och 
sakligt oantastlig faktaframställning. Eller har beslutsunderlaget inslag av godtyckliga 
bedömanden och åsikter, som kan påverka nämndens ledamöter?  
 
 

Dnr BMK 2021-000163 – Ankom 2022-04-06
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Bakgrund 

Samhällsbyggnadskontoret har handlagt vår ansökan om förhandsbesked inlämnat april 
2021 med samma argument vid beslutet daterad 2021-06-04, som tjänsteskrivelsen daterad 
2022-02-25. Detta utan att tillföra nya sakliga faktabaserade argument under hela processen. 
Lagstadgade 10 veckors handläggningstid har snart blivit 11 månader utan att ärendet har 
drivits framåt på ett rättssäkert sätt. 
Länsstyrelsen har i sitt beslut 2021-09-15 underkänt samhällsbyggnadskontorets 
huvudsakliga argument rörande krav på detaljplanering. Samhällsbyggnadskontoret hade 
lagstadgad 3 veckor på sig att inkomma med synpunkter på Länsstyrelsens beslut, vilket inte 
skedde.  
Istället ombads sökanden inkomma med synpunkter på samhällsbyggnadskontorets 
föreläggande om komplettering den 2021-10-21, vilket vi gjorde 2021-12-10.  
Ärendet stannade av över julen och återuppväcktes med att samhällsbyggnadskontoret 
skickade ”Kommunicering inför beslut” den 2022-01-18. Denna bemötte sökande den 2022-
01-22, med att korrigera direkta felaktigheter och med att göra kompletteringar för att göra
sakframställan korrekt.
2022-02-07 utformade samhällsbyggnadskontoret en tjänsteskrivelse utan att ta hänsyn till 
sökandes korrigeringar, och med tillägg och antagande som ej kommunicerats med 
sökanden, vilket strider mot kommunens bygglovsprocess.    
Sökande hittade ovan nämnda dokument i kallelsen till byggnadsnämndens möte den  
2022-02-15, samt kommenterade detta i synpunkter, vilka tillställdes nämnden i ett mail den 
2022-02-14. 
Samhällsbyggnadskontoret valde att med kort framförhållning och i samråd med ordföranden 
dra tillbaka ärendet i februarinämnden för att förtydliga vissa delar i motivet.  
Ny tjänsteskrivelse ”Tjänsteutlåtande förhandsbesked” skickas till sökande 2022-02-25, där 
vi nu ombetts att inkomma med synpunkter senast 2022-03-09 dvs dagen efter nämndens 
förberedande presidiemöte den 2022-03-08.  Eftersom denna process har drivits bitvis på 
tvivelaktiga grunder, så får ni ursäkta att vi ifrågasätter inte bara processen utan även 
sakframställan. 

Nedan följer våra kommentarer på det sista ”tjänsteutlåtandet”, som vi inte vill se 
sammanfattad i ett komprimerat förbisett format, dagen innan eller efter nämndens möte. 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat med motivet till avslag under så lång tid utan att ha 
inkommit med nya fakta. Samma argument har använts sedan juni 2021 men har i vissa fall 
utvecklats till förklaringar som gränsar till rena felaktigheter, som t.ex. att ” Ett annat viktigt 
skäl var att området som berörs av förhandsbeskedet hanteras mer ändamålsenligt i en 
annan detaljplan som berör ett större och delvis annat område”.  
Det är även märkligt att planenheten i sin remiss anser att prövning av markens lämplighet 
för bostäder bör föregås av en detaljplaneprocess. Den avsedda marken har på ena sidan 
varit bebyggd i över 100 år (Brännkärrsgården/torpet) och på andra sidan finns boende på 
Granstigen.  Området däremellan kan därmed anses vara lämpat för bostäder under 
förutsättning att det inte föreligger betydande inskränkningar i tätortsnära grönområde eller 
andra omständigheter. Dessa andra omständigheter, hävdar samhällsbyggnadskontoret, kan 
vara att området redan ingår i planer att detaljplaneras, vilket är en direkt felaktighet.  
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Ett ’tätortsnära grönområde’ på ca 15 ha ingår som viktig del i en privatägd jord- och 
skogsbruksmark. Möjligheterna till rekreation och naturupplevelser mindre än 300 m från 
Alsikes tätort finns därmed och inget av detta kommer förändras när två enfamiljsbostäder 
uppförs mellan Brännkärrsgården och hus på Granstigen. Tvärtom så kommer möjligheterna 
att promenera i detta tätortsnära område förbättras gentemot idag, detta genom att röjning 
och underhåll av rid- och promenadstigar genom området kommer göras mer regelbundet 
jämfört med idag.  
Den skog eller tätortsnära grönområde som fastigheten idag förvaltar och som utgår norrut 
från vändplan, utmed Granstigen, Brännkärrsskolan, Lilla Brännkärrsskogen samt Alsike 
nord etapp1, är ca 15 ha. Det område intill vändplan som vi önskar bebygga är ca 0,3 ha. 
Det finns med andra ord mycket goda möjligheter att fortfarande röra sig i stora områden 
med naturmark. Vi bifogar nytagna flygbilder som visar delar av det tätortsnära grönområdet 
för att klargöra detta. 
Samhällsbyggnadskontoret verkar ha tagit för givet eller förutsätter att kommunen sedan 
länge arbetar med planer för att detaljplanera denna del av privat jordbruksmark utan att 
samråda med fastighetsägarna. Det finns ingen kommunikation eller plan som säger att 
området skall detaljplaneras. Dessa två småhus lämpar sig bäst för ett bygglov och kan 
aldrig motiveras med det omfattande arbete som skulle behöva föregå ett framtida beslut om 
att ett större område norrut från vändplan skulle bli aktuellt att detaljplanera.  

 
 
 
 
Föreläggande om komplettering 2021-10-21 
 
Inledning  
Vi har ombetts inkomma med svar och kompletteringar på ett antal frågor rörande förhandsbesked. Dessa 
beskrivs i följande dokument.  
Vi vill även tillgodose efterfrågan av småhus samt bidra till att närliggande lantbruksnäringen kan utvecklas. På 
detta tema hölls ett möte på kommunhuset i november då LRF och samtliga politiska partier var rörande 
överens om att stödja lokala lantbruksföretag att utvecklas genom att inte försvåra för jordbruket att erhålla 
positiva förhandsbesked, givet att det inte förekommer mycket särskilda skäl att avstyrka. 
 
 
Enskilt avlopp och vatten 

- Placering av vatten och avlopp finns nu inritat på bifogad ritning.  
Placering kommer att märkas ut mer exakt när koordinater bestäms av Roslagsvatten. 

- Inget enskilt avlopp kommer att anordnas då Roslagsvatten i sitt senaste svar via mejl, daterat 
2021-11-09, skriver att dom möjliggör en anslutning på avtal med gemensam spillanslutning 
samt var sin vattenanslutning vid vändplan. (Se bilaga 1) 

 
 
Enskild väg 

- Vi anser inte att det är något problem med att anordna en enskild väg då denna kommer att 
underhållas av markägare till  i samband med att väg in till Brännkärstorpet 
underhålls. 

- Lutning på den nya vägen kommer i snitt att bli ca 8 %, mer exakt lutning med plushöjder får 
tas fram i ett senare skede. Vägen är beräknad att bli ca 75 meter lång. (Se bilaga 2) 

 
 
Vändplats 
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- Förslag på vändplast är inritat på bilaga 2. Den kommer endast att behöva nyttjas av
tomtägare samt vid underhåll av väg, även postbilen kan behöva använda denna vändplats
om tomtägare önskar att placera sina brevlådor i anslutning till fastigheterna.

Avfallshantering 
- Placering av kärl intill anslutning av ny väg på vändplats som finns idag. I närhet till de kärl

som idag brukas av Brännkärstorpet. Det finns då tillräckligt med utrymme för lastbilar att
tömma dessa kärl. Placering av kärl är inritat på bilaga 2.

Fornlämningar 
- Vi har varit i kontakt med arkeologienheten på Länsstyrelsen angående att det i den norra

delen av området finns ett arkeologiskt fynd. Arkeologerna som gjorde fyndet anser det
lämpligt att nu göra en förundersökning i avgränsande syfte, vilket de gärna gör nu till våren
2022. Resultatet av denna indikerar om fyndet skall skyddas eller tas bort. Om det inte är av
mycket speciell art brukar arkeologer/länsstyrelsen rekommendera borttagning.
För detta krävs att det formellt göres en dispensansökan. Ofta vill man ta bort dessa då risken
annars är att de utsätts för olika typer av slitage eller skadegörelse. Det är sällan en
fornlämning av den sort som det troligtvis handlar om stoppar utvecklingen.

- Tomternas placering är markerade i bilaga 2 samt utsatt med markeringar i terrängen.
Beroende på vad som framkommer i arkeologiutredning är vi beredda att justera tomternas
placering.

Park- och naturenheten 
- Park-och naturenheten har inkommit med kommentarer på hur dessa två tomter kan komma

att påverka allmänhetens tillgänglighet till naturområden, dagvattenhanteringen samt
naturvärden som bör skyddas. Rent allmänt kan sägas att i den NVI samt
Ekosystemtjänsteanalys (EST) som gjordes för intilliggande detaljplan uppgavs status för nu
aktuella området som lågt värderade. Vi vill även understryka att två tomter i detta stora
område kommer ha mycket liten inverkan på EST.
Vidare finns inte heller något i NVI som pekar på högt skyddsvärde.

- Beträffande dagvatten från högt belägna berg- och moränmark är avrinningen från dessa
bägge småhus mycket marginell och borde kunna bortses ifrån i ett större sammanhang. Det
finns idag en dikesanvisning under infart till torpet som leder bort eventuell vattenförekomst
från dessa småhus ner till dikena som ansluter till dikesföretaget nedströms.

Med Vänliga Hälsningar 

Sökanden  

Medsökanden
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Handläggare 
Marie Sandström 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-15 

Diarienummer 
BMK 2020-000306 

Bygg- och miljönämnden 

Tjänsteutlåtande förhandsbesked 

Fastighetsbeteckning: 
Adress:  
Sökande:  

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden ger negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus på fastigheten med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och
bygglagen (PBL).

2. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med nämndens fastställda taxa,
med stöd av 12 kap. 8 § PBL.

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på jordbruksmark på 
fastigheten  som ligger utanför detaljplanerat område. Sökande önskar ansluta 
fastigheten till kommunalt vatten och avlopp, men enligt Roslagsvatten ligger platsen utanför 
verksamhetsområdet och de är därmed inte skyldiga att ansluta fastigheten till kommunalt 
vatten och avlopp. Föreslaget bostadshus är placerat på jordbruksmark. Bygg- och 
miljönämnden anser att byggnation på jordbruksmark bör ske väldigt restriktivt och anser att 
bevarande av jordbruksmark är ett större allmänt intresse än att bygga ett enskilt 
enbostadshus. Dessutom går Roslagsvattens ledning över platsen och byggnation där skulle 
kunna försvåra underhåll av ledningen. Bygg- och miljönämnden anser därför att ansökan 
bör avslås.  

Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten  

som ligger utanför detaljplanerat område. Föreslaget bostadshus är placerat på 
jordbruksmark i ett relativt exponerat läge i glesbefolkat område. Platsen ligger inom område 
som omfattas av Stadsutvecklingsstrategi 2035 som antogs av kommunfullmäktige 23 mars 
2022.  
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Sökande önskar ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp. 

Sökande har ändrat antal hus under ansökningsprocessen. Först var det fyra hus, sedan fem 
hus, sedan tre hus, slutligen ett hus. Första remisserna skickades ut när ansökan avsåg tre 
hus, sista remisserna när ansökan avsåg ett hus. På grund av exempelvis fornlämningar i 
närområdet ändrade sökande ansökan till ett enbostadshus. Öster om de två befintliga 
bostadshusen vid Ekliden har sökande en annan pågående ansökan om förhandsbesked för 
fem enbostadshus, BMK 2021-029.  

Motiv 
Föreslagen byggnation ligger i ett relativt exponerat läge, på jordbruksmark i glesbefolkat 
område.  

Även om jordbruksmarken på egna fastigheten är kilformad ansluter jordbruksmarken till 
grannars jordbruksmarker och marken bör därmed kunna brukas över en större yta. Bygg- 
och miljönämnden anser med stöd av 2 kap. 2 § PBL att byggnation på jordbruksmark bör 
ske väldigt restriktivt. Intresseavvägning enligt 2 kap. 1 § PBL har gjorts och bygg- och 
miljönämnden anser att bevarande av jordbruksmark är ett större allmänt intresse än att 
bygga ett enskilt enbostadshus.  

Dessutom går Roslagsvattens ledning över platsen och byggnation där skulle kunna försvåra 
underhåll av ledningen. Eftersom det finns många fornlämningar i området kan det troligtvis 
vara svårt att hitta så många andra alternativa dragningar av VA-ledningarna.  

Bygg- och miljönämnden anser sammanfattningsvis att ansökan bör avslås. Marken anses 
vara lämpligare att nyttja till annat än bostadshus. 

Avgift 
Förhandsbesked, negativt 5 534 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Inom Stadsutvecklingsstrategi 2035 
På jordbruksmark 
Vid Roslagsvattens verksamhetsområde 

Yttranden 
Miljöenheten har inget att invända mot planerad byggnation. De skriver bland annat att 
fastigheten, enligt SGU:s grundvattenkarta, ligger inom område med tämligen god 
vattentillgång (600-2000 liter per timme).  

Länsstyrelsen anser att det krävs tillstånd avseende fornlämningarna. Därefter har sökande 
gjort undersökningar och tagit bort två av de tre husen från ansökan.  

Upplandsmuseet svarade på remissen när ansökan avsåg tre enbostadshus. De ansåg då 
att placeringarna var olämpliga ur kulturmiljösynpunkt, bland annat för att de skulle synas 
från Hagelstena gård och vara exponerade från gårdens allé.  
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Trafikverket informerar bland annat om utbyggnaden av Ostkustbanan och att de ännu inte 
vet vilka fastigheter som kommer att beröras eller i vilken omfattning. De skriver även att ny 
utfart kräver tillstånd från Trafikverket.  
 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att invända mot föreslagen byggnation.  
 
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar, och det därför inte finns någon skyldighet att ansluta 
fastigheten till kommunala VA-nätet. Dessutom går deras ledningar över platsen och 
byggnation där skulle kunna försvåra underhåll av ledningarna.  
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Ägare till fastigheten anser att man inte bör bygga på äng eller 
åkermark.  
 
Sökande har getts möjlighet att bemöta kontorets förslag till beslut. Sista svarsdag är 2022-
05-11. Inget svar har inkommit. Sökande har dock i samband med en tidigare 
avslagskommunicering inkommit med ett yttrande 2022-03-02 och skriver då bland annat att 
åkermarken är tagen ur produktion och att den är svårbrukad. Sökande anses inte heller att 
platsen är särskilt exponerad.  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                     Inkommen 
1             Situationsplan    2022-03-02  
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 

Sökande  
Fastighetsägare  
 
 

 
Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 

 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter 
Bilaga 5 – Sökandes yttrande på tidigare avslagskommunicering 
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BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 

Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och Inrikes Tidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
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Från:   

Skickat: den 13 april 2022 11:17 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Ärendenr: 2020-000306  

 

Hej, 

 

Jag anser att man ej bör bygga på äng/åkermark. 

 

Mvh 

 

Dnr BMK 2020-000306 – Ankom 2022-04-13
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Samhällsbyggnadskontoret

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax 018- 38 07 12 ● E-post knivsta@knivsta.se

www.knivsta.se ● Org. nr. 212000-3013

Sara Hellgren 2022-04-12 Diarienummer

knivsta@knivsta.se MI.2022.217

Kontaktcenter: 018-347000

Knivsta kommun

Bygglovsenheten

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

SKRIVELSE

Yttrande angående nybyggnation av ett enbostadshus på
i Knivsta kommun.

Byggenhetens diarienr: BMK 2020-000306

Bedömning

Miljöenheten har inget att erinra mot planerad byggnation.

Dricksvatten

Fastigheten ligger enligt SGU:s grundvattenkarta i område med tämligen god vattentillgång
(mediankapacitet om 600-2000 liter/h). Miljöenheten har inga övriga uppgifter om grundvattnets
kvalitet.

Enskilt avlopp

I området gäller normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer. Enligt jordartskartan består marken i området till största delen av glacial lera, vilket
troligtvis innebär att det är svårt att infiltrera avloppsvatten. Den sökande får därför anlita en
kunnig konsultfirma som kan utreda frågan och föreslå en godkänd lösning.

Garage

Miljöenhetens starka rekommendation är att inte installera golvbrunn i garage utan att tänka
igenom behovet och att titta på andra lösningar som till exempel uppsamlingsränna för
smältvatten, sandfång eller dylikt.

OBS!

Detta utlåtande är inget tillstånd. Enskilda avlopp klassas enligt miljöbalken som miljöfarlig
verksamhet och tillstånd ska sökas hos Bygg- och miljönämnden. Anläggandet av
avloppsanläggningen får inte påbörjas innan skriftligt tillstånd har utfärdats. Enligt miljöbalken
är Bygg- och miljönämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift av den som börjar bygga en
enskild avloppsanläggning utan tillstånd.

Dnr BMK 2020-000306 – Ankom 2022-04-12
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MI.2022.217

För Miljöenheten

Sara Hellgren

Miljöinspektör
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Från: planer.mellan@vattenfall.com <planer.mellan@vattenfall.com>  

Skickat: den 28 mars 2022 15:11 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande gällande förhandsbesked bygglov nybyggnad 

enbostadshus, Knivsta, BMK 2020-306 

 

Hej! 

 

Vattenfall Eldistribution AB hänvisar till tidigare yttrande. 

 

 

Vänliga hälsningar / Best regards 

 

Jannike Tingsmark 

Fastighetsrättslig specialist 

 

Vattenfall Eldistribution AB 

Tillstånd och Rättigheter (DS-UR) 

 

Postadress: RU 2560, 169 92 Stockholm 

Besöksadress: Evenemangsgatan 13, Solna 

Telefon +46 (0)70 172 26 76 

 

jannike.tingsmark@vattenfall.com 

www.vattenfalleldistribution.se 

 

Please consider the environment before printing this e-mail 

 

 

 

Confidentiality: C2 - Internal 
 

Dnr BMK 2020-000306 – Ankom 2022-03-28
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Från: planochbygg.solna@vattenfall.com <planochbygg.solna@vattenfall.com>  

Skickat: den 5 oktober 2020 11:17 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande gällande förhandsbesked, Trunsta 3:18, BMK 2020-306 

 

hej! 

Vattenfall Eldistribution ABs bedömning är att befintliga elnätanläggningar inte påverkas av planerad 

bebyggelse. 

Vattenfall Eldistribution vill informera om följande: 

 Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via 
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00. 

Vänliga hälsningar / Best regards 

 

Jannike Tingsmark 

Fastighetsrättslig specialist 

 

Vattenfall Eldistribution AB 

Tillstånd och Rättigheter (DS-UR) 

 

Postadress: RU 2560, 169 92 Stockholm 

Besöksadress: Evenemangsgatan 13, Solna 

Telefon +46 (0)70 172 26 76 

 

jannike.tingsmark@vattenfall.com 

www.vattenfalleldistribution.se 

 

Please consider the environment before printing this e-mail 

 

Dnr BMK 2020-000306 – Ankom 2020-10-05
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Från: linda.a.pettersson@trafikverket.se <linda.a.pettersson@trafikverket.se>  

Skickat: den 5 april 2022 14:08 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Yttrande- Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på  

 

Knivsta kommuns dnr: BMK 2020-000306 

Trafikverkets dnr: TRV 2022/37767 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på  Knivsta kommun 

 

Knivsta kommun har fått in en ansökan angående förhandsbesked för nybyggnad av ett 

enbostadshus på fastigheten  Enbostadshuset är placerat cirka 700 meter från 

Ostkustbanan och cirka 30 meter från allmän statlig väg 1045. Väg 1045 har ett trafikflöde på 1083 

fordon/dygn enligt mätning gjord 2011. Högsta tillåtna hastighet på platsen är 70 km/h. 

 

Fyra spår Uppsala 

Trafikverket vill informera om att Ostkustbanan ska byggas ut mellan Uppsala och länsgränsen mot 

Stockholm. En projektorganisation planerar nu upp arbetet med att bland annat ta 

fram  järnvägsplaner. I arbetet med att ta fram planerna ska olika alternativ utredas och analyseras 

för var någonstans de nya järnvägsspåren på bästa sätt kan placeras. Arbetet med en järnvägsplan 

tar flera år. Allt eftersom arbetet med järnvägsplanerna fortskrider kommer ett flertal samråd 

genomföras för att fånga in synpunkter från kommuner och allmänhet, och det kommer bli tydligare 

var någonstans de nya spåren ska ligga. Och det är först då som vi i detalj vet vilka fastighetsägare 

som berörs och i vilken omfattning. Mer information om projektet finns på vår hemsida 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/vi-bygger-och-forbattrar/fyra-spar-uppsala/. 

 

Anslutning 

Nya eller ändrade utfarter till allmän väg kräver tillstånd enligt § 39 Väglagen. Även breddning och 

andra åtgärder inom vägområdet kräver tillstånd enligt § 43 Väglagen. Trafikverket upplyser därmed 

om att det alltid krävs tillstånd för en ny eller ändrad utfart från väghållningsmyndigheten. För att ett 

tillstånd ska kunna medges krävs att siktkraven enligt VGU (vägar och gators utformning) klaras. 

Ansökan ska ske till väghållningsmyndigheten dvs. Trafikverket och görs av den sökande. Planerade 

lägen för väganslutningar behöver tas fram i ett tidigt skede för att underlätta Trafikverkets 

preliminära bedömning om anslutningen till statlig väg är möjlig och acceptabel. Mer information 

finns på vår hemsida. https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-

anslutning-till-allman-vag/. 

 

Med vänlig hälsning 
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Linda Pettersson 

Samhällsplanerare 

Planering, Region Öst  

 

Linda.a.pettersson@trafikverket.se 

Direkt: 010-123 04 30 

 

Trafikverket 

Box 1140 

631 80 Eskilstuna 

Besöksadress: Tullgatan 8 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 
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DOKUMENT ID: 20220413-30129 
DATUM: 2022-04-13 | SIDAN 1 (1) 

Roslagsvatten 

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

 knivsta@knivsta.se 

Yttrande på bygglovsremiss, , BMK 2020-306 
Roslagsvatten har fått rubricerad remiss för yttrande och vill framföra följande. 

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsledningar och 
omfattas inte av rätt till anslutning till allmänt VA. De nya fastigheternas vatten- och 
avloppsförsörjning behöver därför primärt lösas med enskilda anläggningar. 

Det finns allmänna ledningar inom  inom området där den nya fastigheten föreslås. 
Någon formell ledningsrätt har inom remisstiden inte identifierats men ledningarna är centrala för 
stora delar av Alsikes va-försörjning. Ledningarnas rätt att vara förlagda på nuvarande placering och 
framkomligheten till desamma får därför inte äventyras. Roslagsvatten gör bedömningen att dessa 
ledningar inom de närmaste 15 åren kommer att behöva dimensioneras upp för att klara av va-
försörjningen av de kommande detaljplaner som planeras i Alsike. Det innebär att området 
kommer att behöva tas i anspråk för denna uppdimensionering och det är olämpligt att placera en 
tomt där ledningens sträckning passerar. Ett medgivande av styckning/byggnation på platsen är 
därför inte lämplig.  

Om fastighetsägare och kommunen ändå önskar eller avser att gå vidare med ett positivt 
förhandsbesked måste ledningsrätt först säkras, vilket innebär ett ledningsrättsområde på minst 8 
meter längs ledningen och begränsningar för altaner, murar, träd eller andra åtgärder som kan 
skada ledningarna eller försvåra deras tillsyn och underhåll, och fastighetsägaren bör vara 
medveten om att betydande delar av fastigheten kommer att grävas upp i samband med 
uppdimensionering av ledningarna.  

Roslagsvatten vill därför framföra invändningar mot föreslagen styckning och byggnation och 
föreslår att fastighetens placering istället förläggs utanför Roslagsvattens behov av ledningsrätt och 
åtkomst. 

Med vänliga hälsningar 
Terees von Stedingk 
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Knivsta kommun Ert dnr BMK 2020-000306  
Bygg- och miljökontoret  
knivsta@knivsta.se  
  
 
 
 
Remissvar 

Bakgrund 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus gäller tre tomter öster 
om Ekliden, ungefärligt markerad med röd linje på kartan ovan. De tre husen ligger i 
tomternas bakre del. Närmast landsvägen planeras en infiltrationsanläggning. 

Bedömning 
De tre föreslagna tomterna ligger i anslutning till ett öppet, agrart präglat jordbruks-
landskap inom sikthåll för den mycket värdefulla kulturmiljön Hagelstena gård, där 
huvudbyggnadens allé pekar rakt mot tomtplatserna. Området kring Ekliden är forn-
lämningstätt, med bland annat en fornlämningsklassad stensträng och stensättning 
inom det föreslagna tomtområdet och ett gravfält och en hällristning i direkt anslutning 
i nordväst. 

Dnr BMK 2020-000306 – Ankom 2020-10-05
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Den samlade bedömningen blir att tomterna är olämpliga ur kulturmiljösynpunkt. Om 
kommunen trots det överväger ett positivt förhandsbesked måste länsstyrelsen kon-
taktas för bedömning av fornlämningsläget. Mycket höga krav på anpassning måste 
ställas på eventuellt tillkommande bebyggelse så att den smälter väl in i landskapet. 

För Upplandsmuseet 

Per Lundgren 
bebyggelseantikvarie 
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YTTRANDE 1(1)

2020-09-01 431-6465-20

                                                                            

POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17

TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Beträffande möjligheten att avstycka fem nya tomter för småhusbebyggelse på fastigheten 
 Knivsta kommun. 

De föreslagna avstyckningarna ligger i ett fornlämningstätt område, med en stor mängd kända 

förhistoriska gravfält bland annat. Fornlämningssituationen medför enligt Länsstyrelsen följande 

inskränkningar vad gäller möjligheten till exploatering. 

Direkt norr om den västra delen av föreslagen exploatering finns ett lagskyddat gravfält (Alsike 45:1/ 

L1944:4031). Länsstyrelsen bedömer att lagskyddat fornlämningsområde runt gravfältet sträcker sig ca 

50 meter utanför angiven polygon, både med tanke på den troliga förekomsten av icke synliga gravar i 

närområdet och med tanke på gravfältets upplevelsevärde. De två västra tomterna kan därför inte 

tillkomma utan Länsstyrelsens tillståndsprövning, och vid en sådan prövning kan tillstånd inte 

förväntas. 

På platsen för de östra tomterna finns dels en grav (s.k. stensättning, Knivsta 45:1/L1942:71), dels en 

stensträng (Knivsta 45:2/L1942:59). Båda fornlämningarna är lagskyddade och för en exploatering i 

detta område krävs länsstyrelsens tillståndsprövning. Länsstyrelsen kan överväga att lämna tillstånd till 

borttagande av dessa fornlämningar, men kommer inledningsvis att ställa krav på en arkeologisk 

förundersökning för att ta reda på den exakta utbredningen samt om det finns flera fornlämningar på 

platsen. 

Sammanfattningsvis kan tillstånd till avstyckning av de två västra tomterna inte förväntas. För 

avstyckning av de tre östra tomterna kommer Länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen, att kräva en 

inledande arkeologisk förundersökning. Denna förundersökning har till syfte att klargöra 

fornlämningarnas utbredning, karaktär och vetenskapliga potential. Skulle Länsstyrelsen därefter lämna 

tillstånd till borttagande av fornlämningarna kommer detta troligen att villkoras med att en arkeologisk 

slutundersökning genomföras. Kostnaden för samtliga arkeologiska insatser betalas av sökanden. 

Roger Edenmo

Länsantikvarie

Detta yttrande är signerat i länsstyrelsens digitala system och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor: 

1. Karta med fornlämningar markerade

2. Förslag till avstyckningar enligt ansökan

Dnr BMK 2020-000306 – Ankom 2020-09-01
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Från:   
Skickat: den 2 mars 2022 13:12 
Till:  Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>; Knivsta 
Kommun <knivsta@knivsta.se> 
Ämne: Re: Avslagskommunicering , BMK 2021-029 + komplettering BMK 
2020-306 
 
Hej, 
 
Här är våra synpunkter på avslagskommuniceringen. 
 
I den gällande översiktsplanen så är området där tomterna ligger utpekat som "Utvecklingsområde för 
bebyggelse - utveckling på sikt". Stora delar av detta område i översiktsplanen är idag åkermark. 
Därigenom kan Knivsta kommun redan sägas tagit ställning för att det är ett väsentligt 
samhällsintresse att tillåta bebyggelse på åkermark i detta område. Vilket är inte är konstigt, eftersom 
Knivsta kommun knappast kommer att kunna uppfylla fyrspårsavtalet utan att ta både jordbruksmark 
och skogsmark i anspråk för bostadsbebyggelse. 
 
Just denna jordbruksmark är dessutom tagen ur produktion och kommer att förbuskas inom några få 
år. Det är anmärkningsvärt att kommunen väljer att inte någon ta hänsyn till detta.  
 
De två tomterna som kommuniceringen avser ligger tvärtemot vad som hävdas i kommuniceringen 
mot skogsbrynet, och är dessutom delvis inramade av en stor åkerholme på västra sidan vilken gör att 
husen inte kommer att ligga speciellt exponerade. 
 
När det gäller pågående ansökan BMK 2020-306 så har man vid den arkeologiska undersökningen 
hittat ett stort gravfält i området för de tre tilltänkta tomterna, så dessa tre tomter kommer inte kunna 
styckas av. Vid den arkeologiska undersökningen undersökte man även ett område nordväst om de 
tre tomterna, och där fanns inga fornlämningar. Vi har reviderar därför ansökan BMK 2020-306 (ritning 
bifogas) så att den endast omfattar en tomt i detta nya läge. Tomten ligger visserligen på nedlagd 
åkermark, men detta är en avsides belägen kil på fastigheten som faller under de undantag som 
berörts i er skrivelse. 
 
Detta innebär att det totala antalet tomter inte kommer att bli större än de fem som ingår i BMK 2021-
029 plus en tomt i 2020-306.  
 
Vi vill dock visa god vilja och har hittat en kompromiss. Vi ser att det skulle gå att ändra formen på de 
fem tomterna så att alla tomter förskjuts ännu längre norrut. På detta sätt skulle det mesta av även 
tomt 1 och 2 hamna inne i skogen, bortsett från en mindre kil som går in på tomt 2, men denna är svår 
att komma åt att bruka och bör kunna accepteras. Vi bifogar det reviderade förslaget till situationsplan 
för BMK 2021-029. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
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Handläggare 
Marie Sandström 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-15 

Diarienummer 
BMK 2021-000484 

Bygg- och miljönämnden 

Tjänsteutlåtande bygglov 

Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Gredelby 21:1 

Sökande:  Johan Gustafsson 

c/o Genova, Smålandsgatan 12 
11146 Stockholm 

Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan med stöd av 9 kap. 31 b 1 § plan- och
bygglagen (PBL).

2. Bygg- och miljönämnden anser att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9 §
PBL.

3. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med nämndens fastställda taxa,
med stöd av 12 kap. 8 § PBL.

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Gredelby 21:1, som 
ligger inom detaljplanerat område. Byggnationen består av 153 lägenheter och 4 
verksamhetslokaler. Bygglov är sedan tidigare beviljat för flerbostadshus på kvarter B inom 
samma fastighet.  

Bygg- och miljönämnden anser att bygglovet ska beviljas. Det anses vara god utformning 
och väl anpassat till omgivande bebyggelse och till föreslagen byggnation i kvarter B.  
Det bedöms bli tillräckligt med parkeringsplatser för bilar och cyklar. Friytan bedöms vara 
tillräckligt stor.  

Avvikelsen mot detaljplanen avseende bjälklagshöjden i hus C1 anses vara liten och anses 
förenlig med detaljplanens syfte.  

Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Gredelby 21:1 
(kvarter C), som ligger inom detaljplanerat område. De två byggnadskropparna består av tre 
hus, benämnda hus C1, C2 och C3 och kommer att rymma totalt 153 lägenheter och 4 
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verksamhetslokaler. Hyresgäster till lokalerna är ännu inte bestämda. Bygglov är sedan 
tidigare beviljat för flerbostadshus på kvarter B inom samma fastighet.  

Utformning samt material- och kulörval framgår av fasadritningar, material- och 
kulörbeskrivning samt inlämnade materialprover. Sammanfattningsvis kommer det på 
fasaderna att bli tegelpartier, putsade partier och träpanelspartier. Sökande har efter 
synpunkter från samhällsbyggnadskontoret gjort ett flertal ändringar gällande bland annat 
placering av takkupor, garagenedfart, hiss, material och fönster.   

För att klara parkeringsnormen behövs minst 342 cykelparkeringsplatser och 86 
bilparkeringsplatser. Bilparkeringsplatser kommer att placeras i källarplanet (47 platser, 
varav 3 bilpoolsplatser), i Willys parkeringsgarage (16 platser), vilket ligger omkring 200 
meter norrut på fastigheten Gredelby 7:89, samt i markplan (8 platser) på fastigheten Särsta 
12:1, som ligger omkring 140 meter väster om föreslagen byggnation. Det kommer att bli 342 
cykelparkeringsplatser inom fastigheten Gredelby 21:1, förlagda både på gården (56 platser) 
och i källargaraget (286 platser). Fler detaljer om parkeringarna framgår av inlämnad 
parkeringsutredning.  

Utevistelse kan ske på balkonger, takterrass samt på innergården. 

Dagsljusanalys har tagits fram och vissa justeringar har gjorts gällande exempelvis kulörer 
och planlösning. Det kvarstår några avsteg mot dagsljuskravet i Boverkets byggregler, men 
avstegen har bedömts vara acceptabla. Dagsljus är egentligen en fråga som kontrolleras 
inför startbesked, inte bygglov, men dagsljuset har i detta fall utretts i bygglovsskedet 
eftersom det skulle kunna bli svårt att få startbesked annars. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har byggherren 
anmält: 
Per Liljestrand 
Box 237 
751 05 Uppsala 
Den kontrollansvarige är certifierad. 

Motiv 
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen byggnation är lämpligt utformad med 
hänsyn till omgivningen. Kulörer, material och arkitektur anses vara lämpliga både med 
hänsyn till både den äldre bebyggelsen i söder och den mer moderna i norr samt till 
föreslagen bebyggelse på kvarter B. Det är variation i material och djup i fasaden, tydliga 
entréer, symmetrisk fönsterplacering och ett lugnt taklandskap. Det är tillräckligt många 
verksamhetslokaler och i lämpliga lägen.  

Föreslagen åtgärd bedöms lämplig avseende frågor såsom buller, dagsljus, friyta och 
parkeringsplatser. Friytan anses vara tillräcklig för ett sådant centralt läge.  

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en tomt ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig 
utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. I 
planbeskrivningen står att gällande parkeringsnorm ska reglera parkeringsplatserna och att 
parkeringar i första hand avses att placeras i underjordiska garage. Det bedöms acceptabelt 
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att bilparkeringsplatser, utöver inom egna kvarteret C, även placeras på andra fastigheter 
omkring 140-200 meter bort eftersom det anses ligga inom ett rimligt gångavstånd och 
promenaden däremellan anses vara trafiksäker. Samhällsbyggnadskontoret ser även positivt 
på att det finns 3 bilpoolsplatser inom egna fastigheten (totalt 6 inom både kvarter B och C).  
Det anses bli tillräckligt med parkeringsplatser för bilar och cyklar. Både för kvarter C, 
grannföreningen med servitut och de som nyttjar Willys och Systembolagets parkeringar. 
Antalet bilpoolsplatser anses vara tillräckligt många för att reducering med 30 % 
bilparkeringsplatser ska kunna tillämpas i kommunens parkeringsnorm.  

Garaget anses vara placerad i rätt läge med avseende på trafiksäkerhet, anses inte påverka 
gågatan. Även miljörum anses lämpligt placerade med avseende på trafiksäkerheten.  

Bygg- och miljönämnden har i detta ärende gjort bedömningen att hela entrévåningen i hus 
C1 och C2 ska ha en bjälklagshöjd om minst 3,5 meter, även om vi i kvarter B gjorde 
bedömningen att endast den del av våningen som vetter mot allmän platsmark behövde 
uppfylla denna bjälklagshöjd. Hela entrévången i hus C2 uppfyller höjden, men i hus C1 är 
det endast 33 procent av entrévåningen som uppnår en bjälklagshöjd om 3,5 meter. Ärendet 
har därför skickats på grannehörande till berörda sakägare. Inga invändningar har inkommit 
från berörda sakägare. Bygg- och miljönämnden anser att det är en liten avvikelse och 
bygglovet bör beviljas. Det anses fortfarande bli ett levande gaturum med 
centrumverksamheter längs gatan, vilket anses vara ett av syftena med bestämmelsen. Att 
lokalerna inte blir helgående kan dessutom möjliggöra för mindre lokaler och lägre hyror, 
vilket skulle kunna öppna upp för en större variation av verksamheter i centrala Knivsta.  

Avgift 
Bygglov m.m. 426 972 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 16 901 m² 

Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.  

Planbestämmelser m.m. 
Inom detaljplanerat område: ”Del av kv. Segerdal Gredelby 21:1 m.fl.” som vann laga kraft 
2020-07-09. På den aktuella platsen medges bostad och centrumändamål. Till detaljplanen 
hör även bland annat en planbeskrivning och ett gestaltningsprogram. 

Yttranden 
Gestaltningsgruppen har granskat ansökan. De hade från början synpunkter gällande 
utformningen, men efter att sökande gjort ett flertal ändringar gällande bland annat placering 
av takkupor, garagenedfart, hiss, material och fönster har gestaltningsgruppen inget att 
erinra mot föreslagen byggnation.  

Avfallsenheten skriver bland annat miljöutrymmena ansågs vara för långa, men att det kunde 
lösas med exempelvis tätare tömningsintervaller.  

Gatuenheten skriver bland annat att uppställningsplatserna för sopbilarna bedöms lämpliga 
och att antalet bilpoolsplatser bedöms tillräckligt många för att antalet parkeringsplatser ska 
kunna reduceras med 30 procent.  
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Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan med avseende på bjälklagshöjden i hus C1. Inga synpunkter har inkommit med 
anledning av föreslagen åtgärd.  
 
Upplysningar 
Enligt detaljplanen ska marksanering ske innan startbesked för nybyggnation kan meddelas. 
Kontakta miljöenheten för mer information om marksaneringen. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare. 
 
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller även om startbesked har 
meddelats. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 
kap. 3 § PBL. Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag då 

beslut om lov upphör att gälla. 
 
I detta ärende krävs utstakning (finutstakning). Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 
debiteras separat om de utförs av Knivsta kommuns kart- och gisenhet. Beställning ska 
göras i god tid på blankett för utstakning, som finns på Knivsta kommuns webbsida. Om du 
önskar få blankett med post eller behöver mer information, kontakta Knivsta kommuns kart- 
och gisenhet, telefon kontaktcenter 018-34 70 00. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta 
er för tidsbokning. 
 
Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. 
 
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i 
bruk innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer 
byggsanktionsavgift att tas ut. Storleken på byggsanktionsavgiften varierar beroende av 
vilken åtgärd som har gjorts. 
 
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL. 
 
Kontakta Knivsta kommuns kart- och gisenhet för att ansöka om en ny adress till de nya 
bostäderna. Skicka e-post till kartochgisuppdrag@knivsta.se och berätta vilken byggnad som 
behöver en ny adress alternativt ring till Knivsta Kontaktcenter på telefonnummer 018-34 70 
00. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk. Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän fyra 
veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § 
PBL. Detta gäller även om startbesked har meddelats. 
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Övriga underlag för beslut 
Enligt handlingsförteckningar inkomna 2022-04-29 respektive 2022-05-06.   
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande  
Fastighetsägare Gredelby 21:1 
Kontrollansvarig 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 

 
 
Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 

 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser  
Bilaga 4 – Sökandens svar på yttranden  
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BILAGA TILL BESLUT. 

 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 

Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
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H: 6623588.694 - 138147.957 

I: 6623638.094  - 138160.403

J: 6623649.120  - 138190.468

K: 6623644.853 - 138209.889

L: 6623595.083 - 138198.948
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P: 6623634.948 - 138194.396

Q: 6623635.609 - 138191.384

R: 6623625.889 - 138164.879

S: 6623619.224 - 138180.105

T: 6623615.092 - 138168.839

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2021-08-30
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MARIA DOLK
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KVARTER C

B

A      ENL: PM 1 22-03-07        MD

B      ENL: PM A2 22-04-29        MD

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-04-29
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FALUGRUPPE N.SE | ÅSGATAN 12 | 791 71 FALUN | TEL. 023-794050
KV C SEGERDAL 

2022-03-07

SEGERDAL KV C

Gestaltningen i bygglovhandlingarna utgår från Detaljplan Del av kv Segerdal, Gredelby 21:1 mfl . Plankarta och 
planbeskrivning har styrt projektet och hur bygglovhandlingarna u  ormats. 

Gestaltningsprogrammet har fungerat som e   stöd i gestaltningen och vi har i största möjliga mån e  ersträvat 
a   följa dess principer. Det har tolkats u  från texten som står under ”status och sy  e” – a   det utgör riktlinjer i 
projektet och innehåller förslag, tydliggöranden och illustra  oner. 

Kvarteret C i Segerdal blir en del av en övergång mellan de storskaliga kvarteren i norra delen av Knivsta mot de 
lägre villakvarteren i söder och öster om Apoteksvägen. Byggnaderna i kvarteret C har en kon  nuerlig 
takfotshöjd e  er fyra våningar mot gatan. Livförskjutning och riktningsbyte i material markerar takfoten. 

Fasaderna har en varm och harmonisk färgställning som samspelar med de omgivande byggnaderna. Nyansval 
och material för kvarteret har studerats och stämts av med kulör och material i kvarter B i sy  e a   skapa en 
sammanhållen helhet mellan de båda kvarteren. 

Fasadmaterial är puts, tegel och trä som  llsammans med bearbetade detaljer ger välgestaltade fasader med 
egen karaktär och med stor varia  on mot gatan. I färgsä  ningen av husen har hänsyn tagits  ll dagsljusfaktorn 
och fasaderna in mot gården och den kommande nya lokalgatan har en ljus färgställning.  Fasaderna 
komple  eras med belysning vid entréer, uteplatser och lokaler för a   bidra  ll ökad trygghet i området.

Bo  envåningen har extra omsorgsfullt hanterade detaljer mot gatan med indragna entréer och en varia  on i 
färg och materialhantering. Bo  envåningen ger e   a  rak  vt intryck genom fönsterpar  er, entréer och 
materialbyten. Förhöjd och markerad sockelvåning mot allmän plats enligt detaljplan uppfylls. Vi använder 
tegeldetaljer, mönstermurning, livförskjutningar och materialski  en som e   sä   a   markera sockelvåningen.

Storleken på lägenheterna i kvarteret varierar från 1:or  ll 5:or och vänder sig därmed  ll olika målgrupper och 
bidrar  ll den sociala mångfald som man e  ersträvar i planförslaget.

   

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gatufasader mot sydost och sydväst

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A PM-A1 2022-03-07 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

GÅRDSFASAD MOT SYDVÄST

GÅRDSFASAD MOT NORDOST

GÅRDSFASAD MOT SYDOST

GÅRDSFASAD MOT NORDVÄST

GÅRDSHUS FASAD MOT NORDOST 

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT
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SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gårdsfasader

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A PM-A1 2022-03-07 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

GATUFASAD MOT SYDVÄST
HUS C1

F1

F2

SKYLTPLATS SKYLTPLATS

F1

F2

F3

F8

C1:2 C1:3C1:1

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala
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1 : 100 A-05-3-1902

Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gatufasad mot sydväst, Hus C1

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A PM-A1 2022-03-07 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

GÅRDSFASAD MOT NORDOST
HUS C1

F1

F2

F1

F2

F2

C1:3 C1:1

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gårdsfasad mot nordost, Hus C1

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A PM-A1 2022-03-07 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

GÅRDSFASAD MOT SYDOST
HUS C1

F1

F2

PLATS FÖR SOLCELLER

GÅRDSFASAD MOT NORDVÄST
HUS C1

F1

F2

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gårdsfasad mot sydost och nordväst, Hus
C1

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A PM-A1 2022-03-07 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

GÅRDSFASAD MOT VÄSTER
HUS C3 HUS C2

F7

F4

F2

GÅRDSFASAD MOT NORDVÄST
HUS C2

F7

F4

F2

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Hus C2 och C3
Gårdsfasad mot väster och nordväst

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A PM-A1 2022-03-07 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

FASAD MOT NORDVÄST
HUS C3

F6

C3:4

F5

F12

F8

PLATS FÖR 
SOLCELLER

C3:3FASAD MOT NORR
HUS C3

F10

C3:2 PLATS FÖR 
SOLCELLER

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gatufasad mot nordväst och norr, Hus C3

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A PM-A1 2022-03-07 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

GÅRDSFASAD MOT SYDVÄST
HUS C3

F3F5

F6

C3:4

GÅRDSFASAD MOT SYDOST
HUS C3

F7

F3
F4

F7

F2

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3
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54321
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gårdsfasad mot sydväst och sydost, Hus
C3

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A PM-A1 2022-03-07 TPG

PLATS FÖR 
SOLCELLER

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

GATUFASAD MOT SYDVÄST
HUS C2

F3

F4

F4

SKYLTPLATS

C2:1

GATUFASAD MOT SYDOST
HUS C2

F3

F4

F4

SKYLTPLATS SKYLTPLATS

C2:1

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT
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09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING
Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gatufasader mot sydväst och sydost, Hus

C2

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER
SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 
KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 
MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 
              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 
              MATERIALBESKRIVNING

FX

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A PM-A1 2022-03-07 TPG

B PM-A2 2022-04-29 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-04-29



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

GATUFASAD MOT SYDOST
HUS C1

F1

F2

SKYLTPLATS

C1:3

GATUFASAD MOT NORDVÄST
HUS C1

SKYLTPLATS

F1

F2

PLATS FÖR SOLCELLER

C1:1

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3
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54321
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gatufasad mot sydost och nordväst, Hus C1

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A PM-A1 2022-03-07 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

FASAD MOT ÖSTER
HUS C2 HUS C3

F3

F4

F10

GLASAT RÄCKE 
INNANFÖR 
PINNRÄCKE

F4

SPECIALFÖNSTER
BULLER

SPECIALFÖNSTER
BULLER

C2:1 C2:2 C3:1 C3:2

F13 F2

F3F9

SKYLTPLATSSKYLTPLATS

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3

10
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54321
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING
Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gatufasad mot öster, Hus C2 och C3

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER
SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 
KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 
MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 
              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 
              MATERIALBESKRIVNING

FX

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A PM-A1 2022-03-07 TPG

B PM-A2 2022-04-29 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-04-29



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

GÅRDSFASAD MOT SÖDER
HUS C3

F2

F4

F7

PLATS FÖR SOLCELLER

GÅRDSFASAD  MOT NORDOST
HUS C3

F3

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1
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C3
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54321
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1

1 : 100 A-05-3-1909

Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Gårdsfasad mot söder, nordost, Hus C3

20-024 TPG, PR

MATS BENGTSSON

TPG

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL 

OCH KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR 

OCH MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A PM-A1 2022-03-07 TPG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

HUS C1:1

INDRAGEN ENTRÉ BOSTÄDERENTRÉ GARAGE

HUS C1:2

SKYLTPLATS

INDRAGEN ENTRÉSOPRUM

HUS C1:3

SKYLTPLATS

INDRAGEN ENTRÉ ENTRÉ GARAGE

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3

10

10

54321

5
4

3
2

METER1

1 : 100
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1 : 50 A-05-3-1923

Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2022-03-07

Fasadutsnitt C1 - Kulör

20-024 TPG

MATS BENGTSSON

TPG

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

8

8

LIGGANDE 
TEGELRAD MED 
LIVFÖRSKJUTNING

LIGGANDE 
TRÄRIBBA SOM 
MARKERAR 
SOCKELVÅNING

TEGEL I INDRAG,
F1

TEGEL I INDRAG,
F1

PUTSBAND MED 
LIVFÖRSKJUTNING 
MARKERAR
TAKFOT

PUTSBAND MED 
LIVFÖRSKJUTNING 
MARKERAR
TAKFOT

10

10

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

F2 F8 F2

TRÄPANEL 
I INDRAG, F3

F1 F3 F1

LIGGANDE 
TEGELRAD MED 
LIVFÖRSKJUTNING

PUTSBAND MED 
LIVFÖRSKJUTNING 
MARKERAR
TAKFOT

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

HUS C2:1

SKYLTPLATS SKYLTPLATSSKYLTPLATS

INDRAGEN ENTRÉ BOSTAD

HUS C2:2

INDRAGEN ENTRÉ BOSTADSOPRUM

HUS C3:1

LÄGENHET MED UTEPLATS I MARKPLAN

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3

10

10

54321

5
4

3
2

METER1

1 : 100
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17
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1 : 50 A-05-3-1924

Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2022-03-07

Fasadutsnitt C2, C3 - Kulör

20-024 TPG

MATS BENGTSSON

TPG

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

STÅENDE 
TRÄPANEL MED 
LÄKT
MARKERAR
TAKFOT

STÅENDE
TEGELRAD MED 
LIV-
FÖRSKJUTNING 

STÅENDE
TEGELRAD MED 
LIVFÖRSKJUTNING 
MARKERAR 
TAKFOT 

STÅENDE
TEGELVID 
FÖNSTER

PUTSBAND 
MED LIV-
FÖRSKJUTNING
MARKERAR 
TAKFOT 

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

F3

F4

TRÄPANEL I 
INDRAG, F7

F13

F9

F2

F3

LIGGANDE BRÄDA 
SOM RÅR ÖVER 
STÅENDE 
TRÄPANEL OCH 
ANSLUTER MOT 
PUTS. 

STÅENDE 
TRÄPANEL MED 
LÄKT
MARKERAR
SOCKELVÅNING

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

HUS C3:2

INDRAGEN ENTRÉ BOSTAD GARAGE

HUS C3:3

INDRAGEN ENTRÉ BOSTAD FÖRRÅD

HUS C3:4

INDRAGEN ENTRÉ

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3

10

10

54321

5
4

3
2

METER1

1 : 100
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1 : 50 A-05-3-1925

Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2022-03-07

Fasadutsnitt C3 - Kulör

20-024 TPG

MATS BENGTSSON

TPG

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

VAR TREDJE 
TEGELRAD MED 
20 MM 
LIVFÖRSLJUTNING
MARKERAR
SOCKELVÅNING

STÅENDE 
TEGELRAD MED 
LIVFÖRSLJUTNING 
MARKERAR 
TAKFOT

PUTSBAND MED 
LIVFÖRSLJUTNING 
MARKERAR 
TAKFOT

PLATS FÖR 
SOLCELLER ALLA MÅTT ANGES I MM 

            : LITTERA ANGER FASADTYP 

              SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

              MATERIALBESKRIVNING

FX

TEGEL I INDRAG,
F10

F10 F2

F12

PUTS I INDRAG,
F2

F3

F11

PUTS I INDRAG,
F11

STÅENDE 
TEGELRAD 
MARKERAR 
SOCKELVÅNING

PUTSBAND MED 
LIVFÖRSLJUTNING 
MARKERAR 
TAKFOT

PLATS FÖR 
SOLCELLER

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

HUS C1:1

INDRAGEN ENTRÉ BOSTÄDERENTRÉ GARAGE

HUS C1:2

SKYLTPLATS

INDRAGEN ENTRÉSOPRUM

HUS C1:3

SKYLTPLATS

INDRAGEN ENTRÉ ENTRÉ GARAGE

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3

10

10

54321

5
4

3
2

METER1

1 : 100
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1 : 50 A-05-3-1920

Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2022-03-07

Fasadutsnitt C1

20-024 TPG

MATS BENGTSSON

TPG

BELYSNING VID 
ENTRÉ TILL 
BOSTÄDER OCH 
SOPRUM, GÄLLER 
GENERELLT FÖR 
KVARTER C

8

8

BELYSNING VID 
PRIVAT 
BALKONG, 
GÄLLER 
GENERELLT FÖR 
KVARTER C

PUTS

LIGGANDE 
TEGELRAD MED 
LIVFÖRSKJUTNING

TEGEL

PUTS

STÅENDE 
TRÄPANEL

LIGGANDE 
TRÄRIBBA SOM 
MARKERAR 
SOCKELVÅNING

PUTS

TEGEL I INDRAG

TEGEL I INDRAG

PUTSBAND MED 
LIVFÖRSKJUTNING 
MARKERAR
TAKFOT

PUTSBAND MED 
LIVFÖRSKJUTNING 
MARKERAR
TAKFOT

10

10

STORLEK PÅ 
TAKFÖNSTER ÄR 
BEROENDE AV 
BULLERNIVÅ 
FRÅN GATA. 
FÖRHÅLLANDE 
MELLAN YTA 
RUM OCH YTA 
FÖNSTER HAR 
TAGITS HÄNSYN 
TILL.

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

LIGGANDE 
TEGELRAD MED 
LIVFÖRSKJUTNING

PUTSBAND MED 
LIVFÖRSKJUTNING 
MARKERAR
TAKFOT

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

HUS C2:1

SKYLTPLATS SKYLTPLATSSKYLTPLATS

INDRAGEN ENTRÉ BOSTAD

HUS C2:2

INDRAGEN ENTRÉ BOSTADSOPRUM

HUS C3:1

LÄGENHET MED UTEPLATS I MARKPLAN

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3

10

10

54321

5
4
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2
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1 : 100

PLAN
N

15
14
13
12
11

16
17

C:
\U

se
rs

\a
ns

m
\ D

oc
um

en
ts

\K
v 

Se
ge

rd
al
 K

va
rt
e r

 C
-A

_
Ce

nt
ra

lf
il_

22
02

28
_
an

na
@
fa

lu
gr

up
pe

n.
se

.r
vt

20
22

-0
3-

10
 1
4:
4 5

:4
1

1 : 50 A-05-3-1921

Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2022-03-07

Fasadutsnitt C2, C3

20-024 TPG

MATS BENGTSSON

TPG

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

BELYSNING VID 
ENTRÉ TILL 
BOSTÄDER OCH 
SOPRUM, GÄLLER 
GENERELLT FÖR 
KVARTER C

BELYSNING VID 
PRIVAT BALKONG, 
GÄLLER GENERELLT 
FÖR KVARTER C

STÅENDE
TRÄPANEL

STÅENDE
TRÄPANEL MED 
LÄKT I 
SOCKELVÅNING

STÅENDE 
TRÄPANEL MED 
LÄKT
MARKERAR
TAKFOT

TEGEL I 
AVVIKANDE 
KULÖR MOT 
SOCKELVÅNING

TEGEL

STÅENDE
TEGELRAD MED 
LIV-
FÖRSKJUTNING 

STÅENDE
TEGEL MED 
LIVFÖRSKJUTNING 
MARKERAR 
TAKFOT 

STÅENDE
TEGELVID 
FÖNSTER

PUTS

STÅENDE 
TRÄPANEL

PUTSBAND 
MED LIV-
FÖRSKJUTNING
MARKERAR 
TAKFOT 

STORLEK PÅ 
TAKFÖNSTER ÄR 
BEROENDE AV 
BULLERNIVÅ 
FRÅN GATA. 
FÖRHÅLLANDE 
MELLAN YTA 
RUM OCH YTA 
FÖNSTER HAR 
TAGITS HÄNSYN 
TILL.

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 

STÅENDE
TRÄPANEL I 
INDRAG

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

HUS C3:2

INDRAGEN ENTRÉ BOSTAD GARAGE

HUS C3:3

INDRAGEN ENTRÉ BOSTAD FÖRRÅD

HUS C3:4

INDRAGEN ENTRÉ BOSTAD

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

10
09

SEKTION
Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

C1

C2

C3

10

10

54321

5
4
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2

METER1

1 : 100
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1 : 50 A-05-3-1922

Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta

2022-03-07

Fasadutsnitt C3

20-024 TPG

MATS BENGTSSON

TPG

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGNBELYSNING VID 
ENTRÉ TILL 
BOSTÄDER OCH 
SOPRUM, GÄLLER 
GENERELLT FÖR 
KVARTER C

BELYSNING VID 
PRIVAT BALKONG 
OCH UTEPLATS, 
GÄLLER GENERELLT 
FÖR KVARTER C

VAR TREDJE 
TEGELRAD MED 
20 MM 
LIVFÖRSLJUTNING
MARKERAR
SOCKELVÅNING

TEGEL

STÅENDE TEGEL 
MED 
LIVFÖRSLJUTNING 
MARKERAR 
TAKFOT

STORLEK PÅ 
TAKFÖNSTER ÄR 
BEROENDE AV 
BULLERNIVÅ 
FRÅN GATA. 
FÖRHÅLLANDE 
MELLAN YTA 
RUM OCH YTA 
FÖNSTER HAR 
TAGITS HÄNSYN 
TILL.

TEGEL I
SOCKELVÅNING

PUTS

PUTSBAND MED 
LIVFÖRSLJUTNING 
MARKERAR 
TAKFOT

LJUS PUTS I 
INDRAG

TANDAT HÖRN I  
TEGEL 

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION FASADMATERIAL OCH 

KULÖR: SE UTVÄNDIG KULÖR OCH 

MATERIALBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MM 
PLATS FÖR 
SOLCELLER

PUTSBAND MED 
LIVFÖRSLJUTNING 
MARKERAR 
TAKFOT

PUTS

TEGEL I
SOCKELVÅNING

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

FASADUTSNITT C3

20

20

FALUGRUPPE N.SE | ÅSGATAN 12 | 791 71 FALUN | TEL. 023-794050

KV. SEGERDAL, KNIVSTA
GREDELBY 21:1

2021-07-09

ENTRÉ TRAPPHUS
BOSTAD

BOSTAD I ENTRÉPLAN

4. REFERENS DETALJ 
MARKERAD TAKFOT, LIVFÖRSKJUTNING I 
FASAD  MED TEGEL I RULLSKIFT,
HÄNGRÄNNA OVANFÖR. 

4.

3. REFERENS 
TEGELDETALJ

3.

2. REFERENS BALKONGRÄCKE
ALUMINIUM

1. REFERENS DETALJ 
FÖNSTER I TEGELFASAD
HALVSTEN TEGELSIDA SYNLIG VID 
MÖTE  FÖNSTER

1.

2.

FASADUTSNITT KV C

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2021-08-30



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

FASADUTSNITT C2

16

16

FALUGRUPPE N.SE | ÅSGATAN 12 | 791 71 FALUN | TEL. 023-794050

KV. SEGERDAL, KNIVSTA
GREDELBY 21:1

2021-07-09

LOKAL ENTRÉ TRAPPHUS
BOSTAD

ENTRÉ LOKAL BOSTAD

1. REFERENS
PANEL MED LOCKLÄKT
PÅ FASAD ENTRÉVÅNING 
OCH SOM MARKERING MOT 
TAKFOT.

2. REFERENS
DETALJ FÖNSTER I 
TRÄFASAD. EJ SYNLIGT 
FODER

3. REFERENS 
BALKONGRÄCKE
ALUMINIUM

1.

1.

2.

FASADUTSNITT KV C

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2021-08-30



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

SKYLTPLATS

16

16

FALUGRUPPE N.SE | ÅSGATAN 12 | 791 71 FALUN | TEL. 023-794050

KV. SEGERDAL, KNIVSTA
GREDELBY 21:1

2021-07-09

FASADUTSNITT C1

SOCKELVÅNING 
TEGEL

PUTS

LOKALENTRÉ BOSTAD 2. REFERENS
MARKERING TAKFOT
LIVFÖRSKJUTNING I PUTS
FASAD
I ANSLUTNING TILL TAKFOT

1. REFERENS 
BALKONGRÄCKE
ALUMINIUM

1.

2.

FASADUTSNITT KV C

A

A

CA 850 MM

A-A
SKÄRMTAK ÖVER VARJE ENTRÉ 
TILL BOSTAD INTEGRERAT I 
ENTRÉPARTI.

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2021-08-30Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2021-08-30



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

SKIVA + PLÅT

Tegel - Puts C1 Trä - Puts Gård C2 och C3

Tegel - Puts C2 Tegel - Trä C2-C3

Takfot gatan - C2

TEGELFASAD PUTSFASAD TEGELFASAD
LOCKLÄCKTPANEL

LOCKLÄCKTPANEL

PUTSFASAD

TEGELFASAD

PUTSFASAD

Träpanel - Puts C2

DUBBELFASSPONT PUTSFASAD

Dubbelfasspont - Lockläcktpanel 
Gata C2 och C3

DUBBELFASSPONT

HÄNGRÄNNA

SKIVA + PLÅT

Takfot gatan - C3

HÄNGRÄNNA

"RULLSKIFT" TEGEL

TEGELFASAD

ca
 3

80
 (
1,5

 R
UL

LS
IF
T)

LOCKLÄCKTPANEL

SKIVA + PLÅT

Takfot gatan - C1

HÄNGRÄNNA

GESIMS AV PUTS

CA
 3

80

PUTSAD FASAD

LOCKLÄCKTPANEL

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE
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PINNRÄCKE

PINNRÄCKE ALUMINIUM

GLAS, H:1100 MM, INNANFÖR RÄCKE  
OMFATTNING ENLIGT LJUDRAPPORT

GLAS INNANFÖR RÄCKE
OMFATTNING ENLIGT LJUDRAPPORT

.

LJUDABSORBENT UNDER BALKONPLATTA
OMFATTNING ENLIGT LJUDRAPPORT

STÅLPROFIL VID AVSLUT RÄCKE TÄCKER 
LJUDARSORBENT

11
00

PINNRÄCKE ALUMINIUM

RÄCKE GÅR NER TILL U.K. 
BALKONGPLATTA

PINNRÄCKE

ÖVERSIDA BALKONGPLATTA

BALKONGPLATTA

BALKONGPLATTA
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DETALJUTSNITT ELEVATION BALKONGRÄCKE

PRINCIPDETALJ VERTIKAL PRINCIPDETALJ HORISONTELL

PRINCIPDETALJ VERTIKAL PRINCIPDETALJ HORISONTELL

I DE FALL DÄR ÅTGÄRD FÖR LJUD KRÄVS

VY FASAD, BALKONG MED PINNRÄCKE

I DE FALL DÄR ÅTGÄRD FÖR LJUD KRÄVS

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MM 
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Segerdal Kv C, Knivsta      UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING 
                                                                                                BYGGLOVHANDLING REV. 2022-04-29 

P:\Falugruppen\20-024 Knivsta, Kv Segerdal\Arbetsmodeller\02 Beskrivningar\Segerdal_Utv kulör- och materialbeskrivning Bygglov Kv C.doc 

  

BYGGNADSDEL              KULÖR             FÄRG/UTSEENDEPROV 
 
 
Betongsockel 200 mm  
 
Betongsockel  

 
 
 
Ljusgrå 

 
 
 

 
F1 Sockelvåning hus C1:1 och 
C1:3  
 
Tegel 
 
Fog 
 
 

 
 
 
Tegelmäster; Laika, Vilt 
förband 
 
Falsterbo, ljusgrå 

 

 

 
F2, Hus C1:1, C1:3, C3:1, 
Gårdsfasad C1, C2 och C3  
 
Stänkputs Fin, Min 200 
 

 
Ljus beige 
NCS S 1005-Y20R 
 
Gårdsfasad C1, C2 och 
C3, Putsdetaljer för 
indelning av fasad. 
Detaljer och putsband 
utförs med slät puts.  
 

 

 

 
F3, Hus C1:2 sockelvåning, 
C2:1, C3:1 sockelvåning, 
Gårdshus C3  
 
Träpanel 
 

 
Stående ThermoWood 
fasadpanel 431 hyvlad 
Infärgad Silver, Moelven 
eller likvärdigt 
 
C1:2 Markering 
sockelvåning: Liggande 
läkt i två band. 
 

 

 

F4, Hus C2:1 Sockelvåning och 
markering takfot, Gårdsfasad 
C2 och C3 Sockelvåning  
 
Träpanel med lock 
 

 
Stående ThermoWood 
fasadpanel 431 hyvlad 
Infärgad Silver, Moelven 
eller likvärdigt 
Lockpanel, behandling och 
kulör lika fasadpanel.  
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BYGGNADSDEL                     KULÖR                     FÄRG/UTSEENDEPROV 
 

 
F5, Hus C3:4 Sockelvåning  
 
Tegel 
 
 
Fog 
 

 
 
 
Tegelmäster; Red Shade 
handslaget, Vilt förband 
 
Skanör, ljusgrå 
 
Markering sockelvåning: 
Tegelband med 
livförskjutning. 

 

 

 
F6, Hus C3:4 
 
Stänkputs Fin, min 200 
 

 
 
 
Röd 
NCS S 4030-Y60R 
 

 

 

F7, Gårdsfasad C2 och C3 
 
Stänkputs Fin, Min 200 

 
Ljus Beige 
NCS S 0505-Y10R 
 
Gårdsfasad C2 och C3, 
Putsdetaljer för indelning 
av fasad. Detaljer och 
putsband utförs med slät 
puts.  
 

 

 

F8, Hus C1:2, C3:3 
 
Stänkputs, Min 201 

 
 
Ljus Beige 
NCS S 0804-Y10R 

 

 

F9, Hus C2:2, Sockelvåning 
 
Tegel 
 
 
Fog 
 

 
 
Tegelmäster; Royal Lake 
handslaget, Vilt förband 
 
Böste, ljusgrå 
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BYGGNADSDEL                   KULÖR                   FÄRG/UTSEENDEPROV 
 

F10, Hus C3:2 
 
Tegel 
 
 
Fog 
 

 
 
Tegelmäster; Gulröd 
handslaget, Vilt förband 
 
Vitemölle, beige 
 
Markering sockelvåning: 
Tegelband med 
livförskjutning. 

 

 

F12, Hus C3:3 Sockelvåning 
 
Tegel 
 
 
Fog 
 

 
 
Tegelmäster; 7Royal 
Class, Vilt förband 
 
Skegrie, beige 
 
 

 

 
 

 
F13, Hus C2:2 
 
Tegel 
 
 
Fog 
 

 
 
 
Tegelmäster; Red Shade 
handslaget, Vilt förband 
 
Böste, ljusgrå 
 
Markering sockelvåning 
och markerad takfot: 
rullskift med livförskjutning 

 

 

 
Fönster/dörrpartier, Hus C1:1, 
C1:2, C1:3, C2:1, C3:2  och C1, 
C2 och C3 mot gård 
Lackerade aluminiumprofiler 

 
 
RAL 7016 
Matt grafitgrå 
 

 

 

 
Fönster/dörrpartier, Hus C2:2 
sockelvåning, C3:1, C3:3 
Lackerade aluminiumprofiler 

 
 
RAL 8019 
Kaffebrun 
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BYGGNADSDEL                   KULÖR                   FÄRG/UTSEENDEPROV 
 

 
Fönster/dörrpartier Entrévåning, 
Hus C1:4, C3:4 
Lackerade aluminiumprofiler 

 
 
RAL 8017 
Matt brun 
 

 

 

 
Fönster/dörrpartier, Hus C2:2 
Lackerade aluminiumprofiler 

 
 
RAL 7038 
Duvgrå 
 

 

 

 
Fönster i takkupor, takfönster  
Lackerade aluminiumprofiler 
 

 
 
RAL 7016 
Matt grafitgrå 
 

 

 
 

 
Fönsterbleck och smygplåtar, 
Hus C1:1, C1:2, C1:3, C2:1, 
C3:2 och C1, C2 och C3 mot 
gård 
Fabrikslackerade 

 
 
RAL 7016 
Matt grafitgrå 
 

 

 

 
Fönsterbleck och smygplåtar, 
Hus C2:2 
Fabrikslackerade 

 
 
RAL 7038 
Duvgrå 
 

 

 

 
Fönsterbleck och smygplåtar, 
Hus C2:2 sockelvåning, C3:1, 
C3:3 
Fabrikslackerade 

 
 
RAL 8019 
Kaffebrun 
 

 

 
 

Fönsterbleck och smygplåtar, 
Entrévåning, Hus C1:4, C3:4 
Fabrikslackerade 

 
RAL 8017 
Matt brun 
 

 

 
 

 
Ståldörrar, galler, luckor till 
schakt etc   
Fabrikslackerade 
 

 
Kulör lika omgivande 
dominerande fasadkulör  
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BYGGNADSDEL                   KULÖR                   FÄRG/UTSEENDEPROV 
 

 
Tak, (Bandtäckt) 
Takkupor, takluckor, plåtar runt 
takfönster, krönplåt, 
hängrännor, taksäkerhet och 
övriga plåtdetaljer 
 

 
 
RAL 7016 
Matt grafitgrå 
 

 

 

 

Avvattning 
Hängrännor, stuprör 
Fabrikslackerade 

 

RAL 7016 
Matt grafitgrå 
 

 

 
 

 

Balkongräcke, Hus C1:1, C1:2, 
C1:3, C2:1 
Räcke, aluminium 
 
 

 

 

RAL 7016 
Matt grafitgrå 
 

 

 
 

 
Balkongräcke, Hus C1:4, C3:4 
Räcke, aluminium 
 

 
 
RAL 8017 
Matt brun 

 

 

 

Balkongräcke, Hus C2:2, C3:1 
Räcke, aluminium 
 

 
 
RAL 8019 
Kaffebrun 
 

 

 

 

Balkongräcke, Hus C3:3 
Räcke, aluminium 
 

 
 
RAL 7034 
Matt gulgrå 
 

 

 

 

Balkongräcke, Hus C3:2 
Glasräcke 
 

 

 

Där bullerskydd krävs för 
lägenhet placeras tätt, 
ramfritt glasräcke bakom 
pinnräcke på balkong. 
Gäller endast 3 
balkonger. 
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Stödmur vid ramp utanför C3 
Omfattning enligt L-ritning 

 
Mur L-stöd 
Relief liggande Grave 
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Gredelby 21:1

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

BYGGLOVHANDLING
Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

Areor mm

20-024 PR

MATS BENGTSSON

TPG

Kv Segerdal

Lägenhetsförteckning

Cykelplatser

Förutsättningar:                              2,5 platser / 100 kvm BTA
Antal lägenheter:                           153 st
Totalt BTA (-källare):               13 688 kvm BTA
Krav på antal platser:               13 688 kvm BTA /100 kvm x 2,5 = 342 st
Antal platser utomhus:                    56 st
Antal möjliga platser inomhus:     286 st
Totalt antal möjliga platser:           342 st

Lokaler

C1
Lokal C11                 85+70 kvm
Lokal C12                 88+38 kvm

C2
Lokal C21                 86 kvm
Lokal C22               65 kvm

BTA, Bruttoarea

Areor

Totalt      16 901 m², varav källare BTA 3213 m²

Källare C1+C2+C3 3213 m²

Entréplan C1   905 m²
C2   519 m²
C3   916 m²

Entresolplan C1     646 m²

Plan 1tr C1   913 m²
C2     523 m² 
C3   920 m²

Plan 2tr C1   913 m²
C2   523 m²
C3   920 m²

Plan 3tr C1   913 m²
C2   523 m²
C3      781 m²

Plan 4tr C1   823 m²
C2   483 m²
C3   723 m²

Plan 5tr C1   700 m²
                       C2   417 m²

C3   627 m²

           

Lägenhetsfördelning

1 ROK (26-48 m²) 22 %
2 ROK (43-69 m²) 27 %
3 ROK (61-77 m²) 26 %
4 ROK (71-86 m²) 20 %
5 ROK (85-93 m²) 5 %

Lägenhetsnummer Storlek Boyta

Plan 15, Hus C2

7-1501 4 ROK 74 m²
7-1502 3 ROK 62 m²
8-1501 3 ROK 72 m²
8-1502 2 ROK 53 m²
8-1503 2 ROK 59 m²

Plan 16, Hus C1

1-1601 2 ROK 57 m²
1-1602 3 ROK 64 m²
1-1603 1 ROK 39 m²
2-1601 3 ROK 74 m²
2-1602 1 ROK 34 m²
2-1603 5 ROK 94 m²
3-1601 2 ROK 57 m²
3-1602 1 ROK 39 m²
3-1603 3 ROK 64 m²

Lägenhetsnummer Storlek Boyta

Plan 13 Hus C2

7-1301 4 ROK 80 m²
7-1302 3 ROK 77 m²
8-1301 4 ROK 86 m²
8-1302 3 ROK 68 m²
8-1303 4 ROK 82 m²

Plan 14, Hus C1

1-1401 4 ROK 81 m²
1-1402 1 ROK 28 m²
1-1403 2 ROK 53 m²
1-1404 2 ROK 52 m²
2-1401 3 ROK 69 m²
2-1402 1 ROK 34 m²
2-1403 3 ROK 69 m²
2-1404 2 ROK 57 m²
3-1401 2 ROK 53 m²
3-1402 1 ROK 28 m²
3-1403 4 ROK 81 m²
3-1404 2 ROK 52 m²

Plan 14, Hus C3

4-1401 4 ROK 80 m²
4-1402 3 ROK 68 m²
5-1401 4 ROK 81 m²
5-1402 3 ROK 68 m²
6-1401 2 ROK 68 m²
6-1402 2 ROK 49 m²
6-1403 1 ROK 33 m²
6-1404 1 ROK 33 m²
6-1405 5 ROK 91 m²

Plan 14, Hus C2

7-1401 4 ROK 80 m²
7-1402 3 ROK 77 m²
8-1401 4 ROK 84 m²
8-1402 4 ROK 79 m²
8-1403 3 ROK 67 m²

Plan 15, Hus C1

1-1501 4 ROK 77 m²
1-1502 3 ROK 68 m²
1-1503 2 ROK 67 m²
2-1501 3 ROK 68 m²
2-1502 1 ROK 34 m²
2-1503 3 ROK 68 m²
2-1504 2 ROK 54 m²
3-1501 4 ROK 77 m²
3-1502 3 ROK 68 m²
3-1503 2 ROK 67 m²

Plan 15, Hus C3

4-1501 3 ROK 65 m²
4-1502 2 ROK 61 m²
5-1501 4 ROK 73 m²
5-1502 2 ROK 55 m²
6-1501 2 ROK 62 m²
6-1502 1 ROK 34 m²
6-1503 1 ROK 28 m²
6-1504 1 ROK 28 m²
6-1505 5 ROK 83 m²

Lägenhetsnummer Storlek Boyta

Plan 12, Hus C1

1-1201 4 ROK 81 m²
1-1202 2 ROK 52 m²
1-1203 2 ROK 53 m²
1-1204 1 ROK 28 m²
2-1201 3 ROK 69 m²
2-1202 1 ROK 34 m²
2-1203 3 ROK 69 m²
2-1204 2 ROK 57 m²
3-1201 4 ROK 81 m²
3-1202 2 ROK 52 m²
3-1203 2 ROK 53 m²
3-1204 1 ROK 28 m²

Plan 12, Hus C3

4-1201 2 ROK 52 m²
4-1202 3 ROK 67 m²
4-1203 4 ROK 84 m²
4-1204 3 ROK 69 m²
5-1201 4 ROK 82 m²
5-1202 3 ROK 69 m²
6-1201 2 ROK 69 m²
6-1202 2 ROK 52 m²
6-1203 1 ROK 34 m²
6-1204 1 ROK 34 m²
6-1205 5 ROK 92 m²

Plan 12, Hus C2

7-1201 4 ROK 80 m²
7-1202 3 ROK 77 m²
8-1201 4 ROK 86 m²
8-1202 3 ROK 68 m²
8-1203 4 ROK 82 m²

Plan 13, Hus C1

1-1301 4 ROK 81 m²
1-1302 1 ROK 28 m²
1-1303 2 ROK 53 m²
1-1304 2 ROK 52 m²
2-1301 3 ROK 69 m²
2-1302 1 ROK 34 m²
2-1303 3 ROK 69 m²
2-1304 2 ROK 57 m²
3-1301 2 ROK 53 m²
3-1302 1 ROK 28 m²
3-1303 4 ROK 81 m²
3-1304 2 ROK 52 m²

Plan 13 Hus C3

4-1301 4 ROK 83 m²
4-1302 3 ROK 69 m²
5-1301 4 ROK 82 m²
5-1302 3 ROK 69 m²
6-1301 2 ROK 69 m²
6-1302 2 ROK 52 m²
6-1303 1 ROK 34 m²
6-1304 1 ROK 34 m²
6-1305 5 ROK 92 m²

Lägenhetsnummer Storlek Boyta

Plan 10, Hus C1

1-1001 1 ROK 28 m²
1-1002 2 ROK 53 m²
2-1001 1 ROK 34 m²
2-1002 3 ROK 69 m²
2-1003 2 ROK 56 m²
3-1001 1 ROK 28 m²

Plan 10, Hus C2

7-1001 2 ROK 53 m²
7-1002 3 ROK 69 m²
8-1001 1 ROK 40 m²

Plan 10, Hus C3

4-1001 2 ROK 52 m²
4-1002 3 ROK 67 m²
4-1003 1 ROK 42 m²
4-1004 3 ROK 69 m²
5-1001 4 ROK 82 m²
6-1001 1 ROK 34 m²
6-1002 5 ROK 92 m²
6-1003 2 ROK 69 m²
6-1004 2 ROK 52 m²

Plan 11, Hus C1

1-1101 3 ROK 69 m²
2-1101 1 ROK 39 m²
2-1102 1 ROK 34 m²
2-1103 1 ROK 41 m²
3-1101 3 ROK 69 m²

Plan 11, Hus C3

4-1101 2 ROK 52 m²
4-1102 3 ROK 67 m²
4-1103 4 ROK 84 m²
4-1104 3 ROK 69 m²
5-1101 4 ROK 82 m²
5-1102 3 ROK 69 m²
6-1101 2 ROK 69 m²
6-1102 2 ROK 52 m²
6-1103 1 ROK 34 m²
6-1104 1 ROK 34 m²
6-1105 5 ROK 92 m²

Plan 11, Hus C2

7-1101 4 ROK 80 m²
7-1102 3 ROK 77 m²
8-1101 4 ROK 86 m²
8-1102 3 ROK 68 m²
8-1103 4 ROK 82 m²

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A PM-A1 2022-03-07 TPG

B PM-A2 2022-04-29 TPG
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1Rok 80 28,0 %
2Rok 63 22,0 %
3Rok 68 23,8 %
4Rok 67 23,4 %
5Rok 8 2,8 %

286 100,0 %

Segerdal Knivsta Totalt 2022 03 07

TOTALT PLAN 10 till 16 PROCENT PLAN 09 TOTALT

Segerdal Knivsta Kvarter B 2022 03 07

1Rok 47 35,3 %
2Rok 22 16,5 %
3Rok 28 21,1 %
4Rok 36 27,1 %
5Rok 0 0,0 %

133 100,0 %

TOTALT PLAN 10 till 17 PROCENT PLAN 09 TOTALT

Segerdal Knivsta Kvarter C 2022 03 07
TOTALT PLAN 10 till 16 PROCENT PLAN 09 TOTALT
1Rok 33 21,6 %
2Rok 41 26,8 %
3Rok 40 26,1 %
4Rok 31 20,3 %
5Rok 8 5,2 %

153 100,0 %

FALUGRUPPE N.SE | ÅSGATAN 12 | 791 71 FALUN | TEL. 023-794050
KV SEGERDAL 

2022-03-07

LÄGENHETSFÖRDELNING KV SEGERDAL

1-2 ROK
28 + 22 = 50%

3-5 ROK
23, 8+23,4+2,8= 50%
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4 ROK
4-1401

68 m²
3 ROK
4-1402

81 m²
4 ROK
5-1401

68 m²
3 ROK
5-1402

68 m²
2 ROK
6-1401

49 m²
2 ROK
6-1402

33 m²
1 ROK
6-1403

33 m²
1 ROK
6-1404

91 m²
5 ROK
6-1405
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34 m²
1 ROK
2-1502

67 m²
2 ROK
3-1503

68 m²
3 ROK
2-1503

77 m²
4 ROK
1-1501

54 m²
2 ROK
2-1504

77 m²
4 ROK
3-1501

68 m²
3 ROK
3-1502

68 m²
3 ROK
2-1501

67 m²
2 ROK
1-1503

68 m²
3 ROK
1-1502

C2-A

59 m²
2 ROK
8-1503

53 m²
2 ROK
8-1502

72 m²
3 ROK
8-1501

74 m²
4 ROK
7-1501

62 m²
3 ROK
7-1502

83 m²
5 ROK
6-1505

65 m²
3 ROK
4-1501

61 m²
2 ROK
4-1502

62 m²
2 ROK
6-1501

73 m²
4 ROK
5-1501

55 m²
2 ROK
5-1502

28 m²
1 ROK
6-1503

28 m²
1 ROK
6-1504

34 m²
1 ROK
6-1502
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64 m²
3 ROK
1-1602

34 m²
1 ROK
2-1602

64 m²
3 ROK
3-1603

39 m²
1 ROK
1-1603

39 m²
1 ROK
3-1602

74 m²
3 ROK
2-1601

57 m²
2 ROK
3-1601

94 m²
5 ROK
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57 m²
2 ROK
1-1601
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Solceller

Solceller

Solceller Solceller
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LÄGENHETSFÖRRÅD

CYKLAR

PASSAGE

Sektion A-A
A-05-2-1801

CYKLAR

STÄD

TRAPPA

ELC

HISSHALL PASSAGE

BARNVAGN/RULLSTOL

HISSHALLFLÄKTRUM

LÄGENHETSFÖRRÅD

HISSHALL

ELC

22 ST

CYKLAR

2 VÅN CYKELSTÄLL
48 PC + 3

PLATS FÖR 
LÅDCYKEL 

PLATS FÖR 
LÅDCYKEL 

CYKLAR

24 PC+2

32 ST

BILPOOL

47 P-PLATSER
VAR AV:
3 BIILPOOL
3 HCP

Sektion C-C
A-05-2-1801

Sektion B-B
A-05-2-1801 Sektion J-J

A-05-2-1804

FRD LGH
3-1303

FRD LGH
3-1203

FRD LGH
2-1604

FRD LGH
3-1403

FRD LGH
1-1401

FRD LGH
1-1201

FRD LGH
2-1002

FRD LGH
2-1501

FRD LGH
1-1301

FRD LGH
1-1603

FRD LGH
2-1503

FRD LGH
3-1602

2 VÅN CYKELSTÄLL

KÖRRAMP

PLATS FÖR 
LÅDCYKEL 

FRD LGH
3-1501

LÄGENHETSFÖRRÅD

FRD LGH
1-1501

43 PC+1
CYKLAR

BILPOOLBILPOOL

33 ST

2 VÅN CYKELSTÄLL

PLATS FÖR 
LÅDCYKEL 

PLATS FÖR 
LÅDCYKEL 

BRF

BRF

BRF

BRF

Sektion K-K
A-05-2-1805

BRANDGAS-
VENTILATION

BRANDGAS-
VENTILATION
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2 VÅN CYKELSTÄLL
48 PC + 3

PLATS FÖR 
LÅDCYKEL 

BRANDGAS-
VENT.

UC - VS

TRAPPA

PASSAGE

HISS 8

HISSHALL

BARNVAGN/RULLSTOL

FLÄKTRUM

LÄGENHETSFÖRRÅD

BARNVAGN/RULLSTOL

ELC

HISS 7
HISSHALL

STÄD

BILPOOL

47 P-PLATSER
VAR AV:
3 BIILPOOL
3 HCP

Sektion F-F
A-05-2-1802

Sektion D-D
A-05-2-1802

2 VÅN CYKELSTÄLL
8 ST

CYKLAR

FRD LGH
7-1002

FRD LGH
8-1103

FRD LGH
8-1102

FRD LGH
7-1101

FRD LGH
8-1203

FRD LGH
8-1303

FRD LGH
8-1202

FRD LGH
7-1302

FRD LGH
7-1201
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7-1301

LÄGENHETSFÖRRÅD
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FRD LGH
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FRD LGH
7-1401

FRD LGH
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FRD LGH
7-1502

Sektion L-L
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A-05-2-1805
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LÄGENHETSFÖRRÅD

Sektion H-H
A-05-2-1803

TRAPPA

ELC

HISS 7
HISSHALL

ELC

HISSHALL

HISS 4

HISSHALL

HISS 5

FLÄKTRUM

CYKLAR

LÄGENHETSFÖRRÅD

ELC

BARNV/RULLST.

TRAPPA

PASSAGE

HISS 6

HISSHALL

LÄGENHETSFÖRRÅD

BILPOOL

47 P-PLATSER
VAR AV:
3 BIILPOOL
3 HCP

Sektion F-F
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Sektion I-I
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2 VÅN CYKELSTÄLL
70 PC
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FRD LGH
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FRD LGH
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FRD LGH
6-1302

FRD LGH
6-1402

FRD LGH
5-1001

FRD LGH
5-1101

FRD LGH
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FRD LGH
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FRD LGH
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5-1401

KÖRRAMP

FRD LGH
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BILPOOLBILPOOL

BRF

BRF

BRF

BRF

BRF

BRF

BRF

BRF

BRF

BRF

Sektion K-K
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69 m²
3 ROK
2-1002

56 m²
2 ROK
2-1003

53 m²
2 ROK
1-1002

Sektion A-A
A-05-2-1801

Sektion A-A
A-05-2-1801

BARNVAGN/RULLSTOL

LOKAL C11

SOPRUM

RWC

PO
ST BOX

A
R

ENTRÉ

HISS 3

RWC

ENTRÉ

POSTBOXAR

PO
ST

BO
X
A
R

TRAPPHUS

HISS 2

TRAPPA 2

ENTRÉ

TRAPPA 1

BARNVAGN/RULLSTOL

KÖRRAMP

LOKAL C12

VENTILATION
SCAHKT

Sektion C-C
A-05-2-1801

Sektion C-C
A-05-2-1801

Sektion B-B
A-05-2-1801

Sektion B-B
A-05-2-1801

PAPPER MATWELL-
PAPP

PLAST

GLASMET.

PAPPER

MAT

RETUR-
PAPPER

REST-
AVFALL

REST-
AVFALL

REST-
AVFALL

WC

Sektion J-J
A-05-2-1804

Sektion J-J
A-05-2-1804

28 m²
1 ROK
1-1001

28 m²
1 ROK
3-1001

BARNVAGN/RULLSTOL

SLUSS

KM

K/F

G

G

G

G

G

ST

K/FHS

KM

KM

G ST

K/F

34 m²
1 ROK
2-1001

ST

K/F

K/F

HS

GGG

G

G

TT

TM

G

FRD/KLK
BAD

HALL

ALLRUM

SOVRUM

KÖK/ALLRUM

FRD

BAD

HALL

FÖRRÅD SOVRUM 2

SOVRUM 1

BAD

KÖK

BAD

HALL

FRD

ALLRUM

VARDAGSRUM

HALL

FRD/KLK HALL BAD

ALLRUM
K/F

KM

BAD

FÖRRÅD

SOVRUM

HALL

KÖK/ALLRUM

G

G

G

ST

KM

G

ST

HS

K/F

PLAST

Sektion K-K
A-05-2-1805

Sektion K-K
A-05-2-1805

RÖKGAS
SCHAKT

RÖKGAS
SCHAKT

RÖKGAS
EVAKUERING
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41 m²
1 ROK
2-1103

34 m²
1 ROK
2-1102

39 m²
1 ROK
2-1101

69 m²
3 ROK
3-1101

TM

HS

BAD

Sektion A-A
A-05-2-1801

Sektion A-A
A-05-2-1801

LOFT

LOFT

LOFT

Sektion C-C
A-05-2-1801

Sektion C-C
A-05-2-1801

Sektion B-B
A-05-2-1801

Sektion B-B
A-05-2-1801

HISSHALL

TRAPPA 3

HISSHALL TRAPPA 2

SLUSS

Sektion J-J
A-05-2-1804

Sektion J-J
A-05-2-1804

KLK

LOFT

SOVRUM 2
HALL

SOVRUM 1

VARDAGSRUM

K/F

HISS 3

BAD FÖRRÅD

ALLRUM

KM

K/F

HS

G

G

G

ST

HISS 2

BAD

HALL

FRD/KLK

ALLRUM

KM

G ST

HALL

ALLRUM

FÖRRÅDBAD

G

G

G

ST

HS

K/F

KM

HISS 1 TRAPPA 1

HISSHALL

HALL

FÖRRÅD

KÖK

K/F

69 m²
3 ROK
1-1101

SOVRUM 1
VARDAGSRUM

BAD

SOVRUM 2

KÖK

HALL

FÖRRÅD

TT

ST G

G
G

G

K/F

G

G

HS K/F K/F

G

KLK

Sektion K-K
A-05-2-1805

Sektion K-K
A-05-2-1805
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Yta där Entréplan har minst 
3,5 m mellan bjälklag.
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NYBYGGNAD AV BOSTÖDER

BYGGLOVSHANDLING
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UPPDRAG

ANTAL BLAD BLAD NR.

UPPDRAG NR.

HANDLÄGGARE

DATUM SENASTE ÄNDRING

FALUGRUPPEN ARKITEKTKONTOR AB
ÅSGATAN 12
791 71 FALUN
TEL: 023‐79 40 50
www.falugruppen.se

STATUS

RITNINGSNUMMER REV INNEHÅLL SKALA DATUM REV.DATUM

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta
Gredelby 21:1

2021‐07‐09

2 1

20‐024

TPG

2022‐04‐29

HANDLINGSFÖRTECKNING

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

A-04-0-0001 B Areor mm 2021-07-09 2022-04-29

A-04-0-0002 Illustration, Perspektiv från nordväst 2022-03-07

A-04-0-0003 A Illustration, Perspektiv från öster 2022-03-07 2022-04-29

A-04-0-0004 Illustration, Perspektiv från nordost 2022-03-07

A-04-0-0010 Situationsplan 1:200 2021-07-09

A-04-1-0930 B Kvarter C, Plan 09 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-04-1-1030 B Kvarter C, Plan 10 1:200 2021-07-09 2022-04-29

A-04-1-1130 A Kvarter C, Plan 11 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-04-1-1230 A Kvarter C, Plan 12 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-04-1-1330 A Kvarter C, Plan 13 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-04-1-1430 A Kvarter C, Plan 14 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-04-1-1530 A Kvarter C, Plan 15 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-04-1-1630 A Kvarter C, Plan 16 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-04-1-1730 A Kvarter C, Takplan 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-04-3-1901 A Gatufasader mot norr, nordväst och öster 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-04-3-1902 A Gatufasader mot sydost och sydväst 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-04-3-1903 A Gårdsfasader 1:200 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-0931 B C1, Källarplan 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-0932 A C2, Källarplan 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-0933 A C3, Källarplan 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1031 A C1, Entréplan 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1032 B C2, Entréplan 1:100 2021-07-09 2022-04-29

A-05-1-1033 B C3, Entréplan 1:100 2021-07-09 2022-04-29

A-05-1-1131 A C1, Entresolplan 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1132 A C2, Plan 1 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1133 A C3, Plan 1 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1231 A C1, Plan 1 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1232 A C2, Plan 2 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1233 A C3, Plan 2 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1331 A C1, Plan 2 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1332 A C2, Plan 3 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1333 A C3, Plan 3 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1431 A C1, Plan 3 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1432 A C2, Plan 4 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1433 A C3, Plan 4 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1531 A C1, Plan 4 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-04-29
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UPPDRAG

ANTAL BLAD BLAD NR.

UPPDRAG NR.

HANDLÄGGARE

DATUM SENASTE ÄNDRING

FALUGRUPPEN ARKITEKTKONTOR AB
ÅSGATAN 12
791 71 FALUN
TEL: 023‐79 40 50
www.falugruppen.se

STATUS

RITNINGSNUMMER REV INNEHÅLL SKALA DATUM REV.DATUM

BYGGLOVHANDLING

Kv Segerdal, Knivsta
Gredelby 21:1

2021‐07‐09

2 2

20‐024

TPG

2022‐04‐29

HANDLINGSFÖRTECKNING

Nybyggnad av bostäder, Kvarter C

A-05-1-1532 A C2, Plan 5 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1533 A C3, Plan 5 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1631 A C1, Plan 5 trp 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1731 A C1, Takplan 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1732 A C2, Takplan 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-1-1733 A C3, Takplan 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-2-1801 A Sektion A, B och C 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-2-1802 A Sektion D, E och F 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-2-1803 A Sektion G, H och I 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-2-1804 A Sektion J 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-2-1805 Sektion K-K, L-L 1:100 2022-03-07

A-05-3-1900 A Gårdsfasad mot nordost, Hus C1 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-3-1901 A Gårdsfasad mot sydost och nordväst, Hus C1 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-3-1902 A Gatufasad mot sydväst, Hus C1 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-3-1903 A Gatufasad mot sydost och nordväst, Hus C1 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-3-1904 A Hus C2 och C3 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-3-1905 B Gatufasader mot sydväst och sydost, Hus C2 1:100 2021-07-09 2022-04-29

A-05-3-1906 B Gatufasad mot öster, Hus C2 och C3 1:100 2021-07-09 2022-04-29

A-05-3-1907 A Gatufasad mot nordväst och norr, Hus C3 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-3-1908 A Gårdsfasad mot sydväst och sydost, Hus C3 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-3-1909 A Gårdsfasad mot söder, nordost, Hus C3 1:100 2021-07-09 2022-03-07

A-05-3-1910 Principdetaljer fasader 1:10 2021-07-09

A-05-3-1920 Fasadutsnitt C1 1:50 2022-03-07

A-05-3-1921 Fasadutsnitt C2, C3 1:50 2022-03-07

A-05-3-1922 Fasadutsnitt C3 1:50 2022-03-07

A-05-3-1923 Fasadutsnitt C1 - Kulör 1:50 2022-03-07

A-05-3-1924 Fasadutsnitt C2, C3 - Kulör 1:50 2022-03-07

A-05-3-1925 Fasadutsnitt C3 - Kulör 1:50 2022-03-07

A-05-6-1001 Detalj balkongräcke 1:10 2022-03-07

A-05-6-1920 Redovisning rumshöjd C1 1:100 2022-03-07

A-05-6-1921 Redovisning rumshöjd C2 1:100 2022-03-07

BILAGOR:

Fasadutsnitt

Utvändig Kulör- och materialbeskrivning

Nybyggnadskarta med inlagd nybyggnad (DWG)

Dagsljusanalys

2021-07-09

2021-07-09

2021-07-09

2021-05-18

2022-04-29

2022-04-07

2022-03-07



 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

 

 
Dolk Landskap AB 

Torsta Gård 133 

692 91 Kumla 

Objekt:    

 
KV SEGERDAL, KNIVSTA 
Grendelby 21:1 
 
BYGGLOVSHANDLING 
 

Beställare: 

GENOVA 
HMB 

 Sign 

MD 
Uppdragsnummer 
2020009 

Datum 
2021-07-09 

Rev.datum 
2022-04-29 

Handlingsförteckning 
Ritningsnummer Bet Ritningens innehåll Skala Ritningsdatum Rev. datum 

 

1 (1) 
 

      
      
      
  Markplaneringsplan    
L-16-1-002 B Plan 1:200 

(A1) 
2021-07-09 2022-04-29 

  Sektioner    
L-16-2-002  Typsektioner 1:50 

(A1) 
2021-07-09  

  VA-plan    
W-51-1-002 A Plan 1:100 

(A1) 
2021-07-09 2022-03-07 

 
 

     

  LOD-utredning  2021-07-09  
      
 Ny Friyta  2022-03-07  
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 § 53 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 - BMN-2022/83-1 Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 : BMK 2021-000484

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Bild från A-handling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HMB Construction AB 

NYBYGGAD BOSTADSHUS 
Gredelby 21:1 
Knivsta kommun  

BESKRIVNING TILLGÄNGLIGHET 

Bygglovsansökan 
2022-03-04 

Rev Rev.datum Sign 

A                    2022-03-04           TN 

PE 
Box 110 
751 03 Uppsala 
  

Uppdragsnr:  11012864 
Upprättad av:  Thor Nordensvärd, thor.nordensvard@pe.se 

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10
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 Nybyggad bostadshus Sid: 2 (3) 

 Gredelby 21:1 Dat: 2022-03-04 
Upprättad av: Thor Nordensvärd Beskrivning tillgänglighet Rev: 
Uppdragsnr: 11012864 Bygglovsansökan Bet:  
 
 

 

 

 
Beskrivning avseende utformning av tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga (nedan förkortat ”tillgänglighet”) till 
bygglovsansökan för nybyggnad av bostadshus. 
 

Byggherre: Genova property group 
 

 Lagstiftning för beskrivning 
PBL – Plan- och bygglagen (2010:900) 
PBF – Plan och byggförordningen (2011:338) 
BBR – Boverkets Byggregler (BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2020:4, BBR29) 

  
 Underlag för beskrivning: 

A, Bygglovshandling, dat 2022-02-14 
L, Bygglovshandling, dat 2021-07-09 
 
 
Projektbeskrivning:  
Ett nytt kvarter ska uppföras i knivsta kommun. Kvarteret består av två flerbostadshus med 
gemensamt källarplan. Lägenheterna är i varierande storlekar mellan 1 ROK och 5 ROK och är 
anpassade för att passa ungdomar, barnfamiljer och seniorer. I källarplanet finns parkeringsplatser, 
bostadsförråd och möjlighet att förvara cyklar. Källaren har tre handikappsparkeringsplatser. Kvarteret 
har fyra lokaler som kommer vara tillgängliga och användbara. 
 

Beskrivning av utformningskrav som granskats enligt BBR i tabell på nästa sida. 

    
        
 
 
Thor Nordensvärd  
Tillgänglighetskonsult           
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 Nybyggad bostadshus Sid: 3 (3) 

 Gredelby 21:1 Dat: 2022-03-04 
Upprättad av: Thor Nordensvärd Beskrivning tillgänglighet Rev: 
Uppdragsnr: 11012864 Bygglovsansökan Bet:  
 
 

 

Kommentarer  

I detta skede har följande utformningskrav granskats och beskrivs.  
Tekniska egenskaper ska granskas till bygghandling. 

  

BBR 3:113 Dimensionerande mått för rullstol 

 I de enskilda lägenheterna gäller inomhusrullstol, med en vänddiameter på 1,30 m.  
Eldriven rullstol med begränsad utomhusanvändning är dimensionerande utanför de 
enskilda lägenheterna. Det innebär en vänddiameter på 1,50 m. 

BBR 3:13 Tillgängliga och användbara entréer till byggnader 

 Entréer är tillräckligt breda och betjäningsytor finns kring dem, både ut- och invändigt.  

 Nivåskillnader vid entréer ska vara utjämnade. 

BBR 3:14 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader 

 Kommunikationsutrymmen är tillräckligt breda för rullstolsburna.  

 Invändiga dörrar är tillräcklig breda och betjäningsytor finns kring dem. 

 Hissar finns i varje trapphus. De är tillräckligt stora för att rymma rullstol och medhjälpare. 
De rymmer även sjukbår.  
De ska följa SS-EN 81-70. 

 På entréplan finns främst utvändiga terrasser till lägenheterna. Till övriga finns balkonger 
som är tillräckligt breda för att medföra vändning med rullstol. De ska kunna tillträdas utan 
större nivåskillnad. 

 I alla lägenheter finns WC/D med plats för TM. Betjäningsytor finns kring inredningen.  

 Rullstolsrum, förvaringsutrymmen på källarplan och miljörum är tillgängliga även för 
rullstolsburna.  

 Lokalerna är tillgängligt utformade och har tillgänglig och användbar toalett.  

BBR 3:2 Bostadsutformning 

 Lägenheterna följer mått enligt SS 91 42 21. 
Vissa lägenheter kan med alternativ möblering erhålla rekommenderade betjäningsytor 
kring en säng. 

 Minst 18 M tillgänglig förvaring finns i alla lägenheter.  
I lägenheter mindre än 35 m² krävs endast 12 M förvaring (BBR 3:224).  

BBR 3:4 Driftsutrymmen 

 Alla boende har mindre än 50 m till miljörum. 
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Kv Segerdal, Knivsta 

Grendelby 21:1 

Datum: 2022-03-07 

Beskrivning av friyta 

Fastighetens friytor (totalt 2289 m2) består av: 

• Innergård 930 m2 varav privata uteplatser 189 m2.  

• Gemensam takterrass 148 m2. 

• 437 m2 förgårdsmark varav 87 m2 privata uteplatser.  

• 774 m2 parkering och lokalgata. 

 

Kvarter C består av 153 lägenheter varav hälften av stora lägenheter 3-5 rok. Samtliga lägenheter på 

entréplan har en privat uteplats i markplan. Antingen mot gården eller på förgårdsmark mot gatan. I 

övrigt har alla lägenheter av typ 3-5:or som är genomgående en balkong mot gatan.  

Balkong mot innergård är inte möjligt då det skulle försämra dagsljuset och då kan man inte nå upp 

till dagsljuskravet för lägenheterna.  Två 3:or som är ensidiga mot gård, på Entresolplan i hus C1, har 

därför istället för balkong, två franska balkonger i lägenheten. De små lägenheterna, som är ensidiga 

mot gård, har fransk balkong medan de ensidiga mindre lägenheterna mot gatan har balkong.  

Gemensamma uteplatser finns på gården placerade i både sol och skugga.  
En gemensam takterrass finns i hus C3. Samtliga boende i kvarter C har möjlighet att nyttja terrassen. 
Terrassen är tillgänglighetsanpassad. 
 
Förgårdsmark ut mot gatan består av privata uteplatser samt planteringsytor som fungerar som 

regnbädd för fördröjning av takvatten, cykelparkering, entréytor och ytor möjliga för uteservering 

eller liknande vid lokaler. 

 
I direkt anslutning till kvarter C planeras en kommunal park, Apoteksparken, väster om kvarteret 
planeras en park med lekplats, Modins trädgård samt den temporära biblioteksplatsen. 

 

Den sammantagna bedömningen i kvarter C är att friytan är tillräckligt stor. Eftersom i stort sett alla 
lägenheter har privat uteplats eller balkong samt närhet till flera allmänna parker finns bedöms 
friytan på gården och på förgårdsmark vara tillräcklig för att tillgodose de boendes behov. 
 

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10
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Kv Segerdal, Knivsta 

Gredelby 21:1  

Kvarter C 

Datum: 2021-07-09 

Utredning LOD 

Kvarter C 

Krav enligt detaljplan 

Enligt Detaljplan för del av kv. Segerdal, framgår det att: 

Planen syftar även till att föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och 

skapa ytor för ekosystemtjänster och dagvattenrening.  

 

Detaljplanen har som krav att dagvattenhanteringen på ytor inom detaljplanen skall fördröjas 

och renas.  

 

Efter rening är belastningen av de flesta ämnena lägre eller motsvarande jämfört med innan 

exploatering. De reningsåtgärder som föreslås är växtbäddar, infiltration och fördröjning i 

parkmark och skelettjordar samt rening, fördröjning och trög avledning i bjälklagssubstratet 

på innergårdar. 

 

Enligt Detaljplanens dagvattenutredning, Sweco 2019-10-25, finns beskrivet och uträkningar 

för de olika kvarteren. 

I utredningen finns föreslagna lösningar för att uppnå tänkta infiltrationsmöjligheter och 

fördröjningar innan utsläpp till kommunala dagvattenledningar. 

 

Förslag på utförande 

 

Total area på fastigheten som skall bebyggas är 4 522 m2.  

 

Inom det röda området nedan är fastigheten för kvarter C.  

Eftersom östra gatudelen (Magenta) inte projekteras och byggs i detta skede så föreslår vi att 

gatan förses med de åtgärder i Dagvattenutredningen (Sweco 2019-10-25). Detta projekteras 

av kommunen och utformas enligt krav i detaljplan gällande dagvattenhantering. 

Takavvattning från denna del av hus släpps i planteringsytor/regnbädd för möjlighet till 

infiltration och rening. Takavvattning in mot innergården kommer att fördröjas i gult område. 

 

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10
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Södra delen (Grön) av kvarter C är idag delvis bebyggd av befintliga hus som kommer att 

rivas och ersättas med kvarter C. Vid framtida projektering och byggande av resterande ytor 

utanför fastighetsgränsen, utformas enligt krav i detaljplan gällande dagvattenhantering. 

Takavvattning från denna del av hus släpps på mark, i närhet av planteringsbäddar för 

möjlighet till infiltration och rening. Takavvattning in mot innergården kommer att fördröjas i 

gult område. 

 

Innergårdens (Gul) dagvatten omhändertas genom brunnar i anslutning till planteringsytor. 

Fyllning utförs på betongbjälklag för att öka magasinerings möjligheten och med den 

fördröjningsmöjligheterna. Fördröjningsvolym är enligt dagvattenutredningen beräknad till 

7m3. (Innergård kv.C) 

Vi föreslår att använda oss utav fyllning av makadam/lättfyllning på ett område om 200 m2 

med en tjocklek om 0,4 m. Med makadam/lättfyllning som fyllning med en porvolym om 0,3 

så motsvarar detta en fördröjningsvolym av ca24,0 m3. (200m2*0,4m*0,3 porvolym=24,0m3).  

Del av taken kommer även dessa att ledas till innergården därav omfördelning av 

fördröjningsbehovets platser. 

Detta tillsammans med innergårdens beskaffenhet med grusytor och trög avledning så 

kommer kravet om fördröjning enligt detaljplanens dagvattenutredning klaras av. 

 

 

 

 

 
Bild från Dagvattenutredning (Sweco 2019-10-25), Med röd linje som visar ungefärlig 

utbyggnad inom fastighetsgräns. 
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Bild från Dagvattenutredning (Sweco 2019-10-25), Beräkning fördröjningsbehov. 

 

 

Fördröjning av dagvatten inom innergård (Gul) planeras med hjälp av genomsläppligt 

material, ner till lättfyllning på betongbjälklag. Därefter uppsamling i dräneringsledningar 

som leds till dagvattenbrunnar vars ledningar är kopplade till det kommunala ledningsnätet. 

Dräneringsvatten från av husgrund kommer via pump, pumpas till brunn med sandfång innan 

utsläpp till kommunalt dagvattensystem. 

Vid stora regn bräddar innergården via norra och södra öppningen mellan husen. 
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UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA A1-FORMAT RITNINGSNUMMER BETSKALA A3-FORMAT

Hmb Construction AB
Grafikgatan 23
755 98 Uppsala

20

20

102

10

METER

1 : 400 1 : 200 W-51-1-002

Gredelby 21:1

NYBYGGNAD AV BOSTÖDER

BYGGLOVSHANDLING
Kv Segerdal, Knivsta

2021-07-09

VA-PLAN

2020009 MD

MARIA DOLK

MD

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

KVARTER C

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2021-08-30
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Från: Alexander Jonsson <Alexander.Jonsson@knivsta.se>  
Skickat: den 10 maj 2022 13:16 
Till: Jessica Liljeblad <jessica.liljeblad@knivsta.se>; Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 
Ämne: SV: Uppdaterade ritningar Genova, Gredelby 21:1, BMK 2021-484 
 
Hej, 
 
Uppställningsplatser ser ok ut enligt bifogade ritningar. Exakt placering av lastplats kan jag inte svara 
på då det behöver utformas på ett bra och säkert sätt kopplad till korsningen. Men ungefärlig 
position blir enligt ritningen. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Alexander Jonsson 
Tf Gatuchef 
Samhällsbyggnadskontoret, Knivsta kommun 

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-05-10
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Från: Alexander Jonsson <Alexander.Jonsson@knivsta.se>  
Skickat: den 11 april 2022 19:59 
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>; Pelle Mikaelsson 
<Pelle.Mikaelsson@knivsta.se>; Jenny Rydåker <jenny.rydaker@knivsta.se>; Christofer Mattsson 
<Christofer.Mattsson@knivsta.se>; Joakim Johansson <Joakim.Johansson@knivsta.se>; Elin 
Hedstrom <Elin.Hedstrom@knivsta.se>; Robert Fåhraeus <Robert.Fahraeus@knivsta.se>; Carina 
Henriksson Pearce <carina.henriksson-pearce@knivsta.se>; Melanie Dorougidenis 
<melanie.dorougidenis@knivsta.se> 
Ämne: SV: Remiss parkeringar, avfall m.m., Gredelby 21:1, BMK 2021-484 
 
Hej, 
 
Gällande uppställning för renhållningsfordon så har jag svarat sökande. Svaret är identiskt med det 
som Kristofer K. svarat tidigare att uppställning går att anordna på Apoteksvägen genom att anlägga 
en lastplats efter övergångsstället. 
 
Varje bil i bilpoolen kommer i och med rabatten att ersätta ungefär 8 parkeringsplatser och utifrån 
siffror som anges i dokument framtagna av Trafa, Trafikverket och Trivector så bedöms en bil i en 
bilpool ersätta mellan 5-15 privatägda bilar, beroende på hur stor bilpoolen är och den geografiska 
platsen. Så trots att 1 bil per 50 lägenheter låter lite så kan nog rabatten på parkeringstalet anses 
vara korrekt. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Alexander Jonsson 
Tf Gatuchef 
Samhällsbyggnadskontoret, Knivsta kommun 
Kontaktcenter Knivsta: 018-34 00 00 
Besöksadress: Centralvägen 18, Knivsta 
Postadress: Knivsta kommun, 741 75 Knivsta 
www.knivsta.se 
 

 
 
 
 
Från: Alexander Jonsson <Alexander.Jonsson@knivsta.se>  
Skickat: den 11 april 2022 18:39 
Till: Johan Gustafsson <Johan.Gustafsson@genova.se>; Marie Sandström 
<Marie.Sandstrom@knivsta.se>; Jessica Liljeblad <jessica.liljeblad@knivsta.se> 
Kopia: Tuva Gotte <tuva@falugruppen.se> 
Ämne: SV: Diskussion om soprumsplacering, Gredelby 21:1, BMK 2021-484 
 
Hej, 
 
Utifrån den tänkta sektionen på Apoteksvägen så är det möjligt att anlägga en lastplats för 
renhållningsfordonen utefter denna. Den behöver då placeras efter det övergångsställe som finns på 
Apoteksvägen vid korsningen med Gredelbyvägen. Jag kan inte avgöra de exakta avstånden men 
gissar att det blir ganska snarlika avstånd för de två alternativen. Kanske lite kortare för alternativ 1. 
Men det är inte min fråga att svara på. Utan det jag svarar på från Gatuenhetens sida är att lastplats 
kan anläggas på Apoteksvägen en bit efter det befintliga övergångsstället. 

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-04-11
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Från: Johan Gustafsson <Johan.Gustafsson@genova.se>  
Skickat: den 5 april 2022 14:03 
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>; Henri Lehtonen <Henri.Lehtonen@knivsta.se> 
Ämne: Sv: Remissvar från gatuenheten, Gredelby 21:1, BMK 2021-484 
 
Hej, 
 
Vi har identifierat två alternativa placeringar av soprummet, varav det ena är samma placering som i 
första bygglovet för kv C, se bifogat. Både alternativen innebär att vi klara avstånd till entréer och 
uppställningsplats för sopbil. Vilket föredrar ni? Om jag får ett snabbt besked från er kan ni få 
reviderade handlingar under veckan. Trots detta hoppas jag att ärendet kan behandlas i nämnde 19 
april? 
 
För Segerdal kv C har parkeringsfrågan lösts enligt 8:9 PBL på samma sätt som frågan för Segerdal 
kv B, dvs att det i närheten av tomten finns lämpligt utrymme för parkering. Vi har även nu på samma 
sätt säkerställt att detta är en robust lösning genom ett juridiskt giltigt servitut med rätt för kv C att 
använda anvisade platser på Willys-fastigheten för parkering. Fokus i bygglovshänseende blir alltså att 
vi löst parkeringsfrågan för Segerdal kv C genom servitutet och att lov därför ska kunna beviljas (8:9 
PBL är uppfylld). 
  
Även i kv C har vi valt att införa bilpool då det i kombination med projektets centrala läge och närhet till 
goda kommunikationer kommer skapa ett mindre bilbehov hos boende i kvarteret. I och med det 
kunde antalet parkeringsplatserna minska med 30 % och vi anser att kommunen ska göra 
motsvarande bedömning som man gjort för kv B då kvarten är i princip är identiska och har samma 
förutsättningar. Värt att poängtera är att boende i kv B och C kommer kunna få tillgång till varandras 
pool-bilar, alltså kommer 287 lägenheter dela på 6 stycken bilar vilket bör anses vara tillräckligt och 
det uppfyller kommunens krav om 1 bilpools-plats per 50 lägenheter med god marginal. 
  
Sammanfattningsvis anser vi att kommunens parkeringsnorm är uppfylld och vi som stadsbyggare 
hoppas på att utvecklingen ska fortsätta gå i en alltmer hållbar riktning. Avslutningsvis vill vi även 
tillägga att parkeringen och garaget under Willys har tidigare upplevts som otryggt och nu kommer det 
bli bättre belysning, mer befolkning och tätare bevakning. Det ser vi som väldigt positivt för hela 
området. 
 
 

Johan Gustafsson 
Projektchef 

 

Genova |  Projektutveckling 
Besök:  Smålandsgatan 12, 111 46 Stockholm 
Mobil:  +46 735 25 67 60 
E-post:  Johan.Gustafsson@genova.se 
Hemsida:  genova.se 
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Marie Sandström

Ämne: VB: Remiss parkeringar, avfall m.m., Gredelby 21:1, BMK 2021-484
Bifogade filer: bilagor.byggavilla.KOMP.4301502695.Lod-utredning-KnivstaCentrumKvSegerdahlkvarterC.Pdf; 

bilagor.byggavilla.KOMP.4301502695.PMParkeringSegerdaletapp22022-03-02.Pdf; bilagor.byggavilla.KOMP.4301502695.W-51-1-002.Pdf; 
bilagor.byggavilla.KOMP.4301502695.A-04-1-1030.Pdf; bilagor.byggavilla.KOMP.4301502695.A-05-1-1031.Pdf; 
bilagor.byggavilla.KOMP.4301502695.A-05-1-1032.Pdf; bilagor.byggavilla.KOMP.4301502695.A-05-1-1033.Pdf; 
bilagor.byggavilla.KOMP.4301502695.L-16-1-002.Pdf; Dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen Gredelby 21 1 BMK 2021 484.xlsx

Från: Jessica Liljeblad <jessica.liljeblad@knivsta.se>  
Skickat: den 29 mars 2022 06:45 
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 
Ämne: VB: Remiss parkeringar, avfall m.m., Gredelby 21:1, BMK 2021‐484 
 
Hej, 
 
Här kommer det lite kommentarer från vår driftledare. 
Se nedan. 
 
Vänligen, 
 

Jessica Liljeblad 
 
Avfallsingenjör 
Samhällsbyggnadskontoret 
Knivsta kommun 
jessica.liljeblad@knivsta.se  
018‐34 69 03  
 
 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e‐postmeddelande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från: Patrik Magnusson <patrik.magnusson@sigtunavatten.se>  
Skickat: den 28 mars 2022 16:41 
Till: Jessica Liljeblad <jessica.liljeblad@knivsta.se> 
Kopia: Renhållning Sigtuna <renhallning.sigtuna@ohlssons.se>; Stefan Röing <4183.stefan.roing@ohlssons.se>; daniel.rodriguez@ohlssons.se 
Ämne: SV: Remiss parkeringar, avfall m.m., Gredelby 21:1, BMK 2021‐484 
 
Hej 
Jag finner inget beskrivet om att det kommer vara lätt att rulla kärlen ut till sopbilen och att det är utan trösklar eller trottoarkanter mm… 
 
Spontan tanke 
Det ser ut som att dimensioneringen på bilderna inte stämmer med antal  kärl som dom kommer att behöva. 
Jag skickar med hela Excelbladet. 
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Dimensionering av 
avfallsutrymme                 

  

             

Mörkgröna celler måste fyllas i           

Ljusgröna celler fylls i vid behov           
 

           

             

Namn på 
verksamhet 

Remiss parkeringar, avfall m.m., Gredelby 21:1, BMK 
2021-484    

   

 
     

      

Ange 
verksamhetstyp 

LÄGENHETER 
    

  

             

Antal lägenheter 153           

                      

             

Dimensionering av yta för avfallsutrymme och av antal kärl (eller rullhäck) för respektive 
fraktion   
           

Orientering av 
kärl 

Långsidan mot 
väggen         

 
         

 

Framräknade värden för dimensionering  

 

Resultat - avfallsutrymme för 
kärl 

 

  

Hämtningsintervall Kärlvolym 
(liter) 

Antal  
kärl  

(beräknat) 

Antal 
kärl  
(st) 

Längd vid 
uppställda 

kärl 
bredvid 

varandra 
(m)  

Förutsätter ett rektangulärt avfallsutrymme med kärl på båda 
sidor och en gång i mitten.  
Det är avfallsutrymmets innermått som anges. Yta för fordonets 
uppställningsplats är inte inkluderat.  

 

Matavfall Varje vecka  140 16,4 17 10,2  Avfallsutrymmets längd (m) 41,6  

Restavfall Varje vecka  660 11,6 12 16,4  Avfallsutrymmets bredd (m): 3,1  

Returpapper / 
kontorspapper Varannan vecka 370 12,4 13 11,3  

Avfallsutrymmets storlek (m2) 130  

Pappersförpackningar Varannan vecka 660 16,2 17 23,2 

Varning! Avfallsutrymmet blir över 20 meter långt vilket 
kan vara orimligt stort. Överväg att bygga flera 
avfallsutrymmen eller att tömma med tätare intervaller. 

Plastförpackningar Varannan vecka 660 9,3 10 13,7     

Metallförpackningar Varannan vecka 370 1,7 2 1,7      

Ofärgat glas Varannan vecka 190 3,2 4 2,6  
   

 

Färgat glas Varannan vecka 190 3,2 4 2,6    
 

 

Wellpapp Varje vecka  660       
För lägenheter ingår volymerna för wellpapp i fraktionen 
pappersförpackning 

 

Valfri fraktion (ange i 
detta fält)     

  

  0,0     
 

Valfri fraktion (ange i 
detta fält)       0,0  

 

 

Valfri fraktion (ange i 
detta fält)       0,0  

 

Valfri fraktion (ange i 
detta fält)       0,0  

 

Summa:    79 81,8     
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Med vänlig hälsning  
 
Patrik Magnusson 
Driftledare Renhållning 
 
Sigtuna Vatten & Renhållning AB, 195 85 Märsta 

Besöksadress: Östra Bangatan 35 A, Arlandastad 
Telefon: 08‐409 251 23 
E‐post: patrik.magnusson@sigtunavatten.se 
 

 
      Tänk efter innan du skriver ut det här mailet. Sigtuna ekokommun 
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FALUGRUPPE N.SE | ÅSGATAN 12 | 791 71 FALUN | TEL. 023-794050

                                                                                                                  KV. SEGERDAL, KNIVSTA

DAGSLJUSANALYS                                                                                                                                        
2022-03-07

DAGSLJUSANALYS 2021-05-18DAGSLJUSANALYS 2021-05-18
REV. 2022-03-07REV. 2022-03-07

Underlag för den här dagsljusanalysen är dagsljusberäkning Underlag för den här dagsljusanalysen är dagsljusberäkning 
framtagen av WSP 210511 . Däre  er har planlösning på hus C1 framtagen av WSP 210511 . Däre  er har planlösning på hus C1 
justerats. I de fl esta rum e  er den justeringen avviker inte rums-justerats. I de fl esta rum e  er den justeringen avviker inte rums-
storlek, fönsterstorlek och rumsdjup från hur planen såg ut vid storlek, fönsterstorlek och rumsdjup från hur planen såg ut vid 
dagsljusberäkningen 210511. Vi bedömer därmed a   rum som dagsljusberäkningen 210511. Vi bedömer därmed a   rum som 
klarade sig i den beräkningen även klarar sig e  er klarade sig i den beräkningen även klarar sig e  er 
planjusteringen. De rum som inte klarar sig har vi redovisat i den planjusteringen. De rum som inte klarar sig har vi redovisat i den 
här analysen. här analysen. 

Åtgärder som vi har gjort för a   förbä  ra dagsljusvärdet:Åtgärder som vi har gjort för a   förbä  ra dagsljusvärdet:

- Fönsterstorlek- Fönsterstorlek
- Glasets ljustransmi  ans- Glasets ljustransmi  ans
- Rumsdjup- Rumsdjup
- Rumsplacering- Rumsplacering
- Balkongstorlek och placering - Balkongstorlek och placering 
- Balkongräckets u  ormning- Balkongräckets u  ormning
- Fasadkulör- Fasadkulör
- Golvmaterial- Golvmaterial

Dnr BMK 2021-000484 – Ankom 2022-03-10
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DAGSLJUSANALYS
2022-03-07SKISS DAGSLJUSANALYS ENTRÉPLAN, KV. C

< 0,5

Dagsljusfaktor

Godkänt genom förenklad 
kontroll av erforderlig fönster-
glasarea, SS 914201

0,5-0,79

0,8-0,99

G
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< 0,5

Dagsljusfaktor

Godkänt genom förenklad 
kontroll av erforderlig fönster-
glasarea, SS 914201

Avviker med 6,4o från 
kriteriet om 30o som maximal 
avskärmningsvinkel för att 
kunna godkännas genom 
SS 914201

0,5-0,79

0,8-0,99

SKISS DAGSLJUSANALYS PLAN 11, KV. C

SOVRUM 1
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Dagsljusfaktor

Godkänt genom förenklad 
kontroll av erforderlig fönster-
glasarea, SS 914201

0,5-0,79

0,8-0,99

Avviker med 1,4o från 
kriteriet om 30o som maximal 
avskärmningsvinkel för att 
kunna godkännas genom 
SS 914201
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  2022-03-04 

PM Parkering Segerdal kvarter C 
 
Bakgrund  
Genova och Redito äger tillsammans fastigheterna Gredelby 21:1 och Särsta 12:1 och för 
dessa finns en lagakraftvunnen detaljplan. Befintlig byggelse (förutom ”Modins Järnhandel”) 
inom fastigheterna planerar att rivas och för att i stället uppföra tre nya kvarter med ca 320 
bostäder om 1–5 rok samt ett antal lokaler. Projektet är beläget i centrala Knivsta i direkt 
anslutning till kommunhuset och pendeltågsstationen.  
 
Sedan tidigare har bygglov sökts för kvarter B. Under handläggningen av bygglovet 
minskade byggnaderna i kvarteret med ca 500 kvm ljus BTA vilket innebar att behovet av 
parkeringsplatser i kvarteret minskade från 53 till 51 st. 
 
Detta PM har tagits fram inför ansökan om bygglov för andra etappen av projektet, kvarter C, 
för att redovisa kvarterets parkeringsbehov. 
 
Förutsättningar 
Kvarteret ligger mitt i central Knivsta och i direktanslutning till pendeltågsstationen. 
Busslinjerna 101, 102, 181 och 183 passerar i anslutning till kvarteret och under rusningstid 
trafikeras linjerna med en hög turtäthet. Inom 500 m från kvarteret finns även service så som 
mataffär (Willys), Systembolag, apotek, vårdcentral, kommunhus med bibliotek, förskola, 
skola m.m.  
 

 
Bild 1. Gul prick visar kvarterets läge i centrala Knivsta. 

 
Detaljplanen, liksom Knivsta kommuns riktlinjer för cykel- och bilparkering daterad till 2012-
12-11, anger att parkeringsbehovet för cyklar är 2,5 platser per 100 kvm BTA samt att 
parkeringsbehovet för bilar är 0,6 platser per 100 kvm BTA inom området. Samtliga platser 
ska anordnas inom kvartersmark. Om bilpool införs kan parkeringsbehovet för bilar minskas 
med upp till 30 %. 
 
Gredelby 21:1 belastas sedan tidigare av ett parkeringsservitut till förmån för Brf Segerdalen 
1. Servitutet innebär att bostadsrättsföreningen har rätt till 14 parkeringsplatser i garage och 
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12 markparkeringar inom fastigheten. För att fortsatt tillgodose föreningens parkeringsbehov 
kommer samtliga platser att finns kvar inom kvarteret efter att projektet färdigställts.  
 
Kvarter C 
Kvarteret består av två byggnadskroppar om 13 688 kvm ljus BTA med ett underliggande 
garage.  
 
Lägenhetsfördelningen är enligt följande: 

1 rok 33 st. 
2 rok 41 st. 
3 rok 40 st. 
4 rok 31 st. 
5 rok 8 st 
Totalt 153 st. 
 
I kvarteret finns det även 4 st. lokaler i markplan. 
  
Cykelparkering 
För att uppfylla kommunens krav på cykelplatser inom kvarter C krävs 342 st. platser. I 
garageplanet finns cykelrum som totalt inrymmer 286 st. cykelparkeringar. Rummen är 
placerade i nära anslutning till hissar och trapphus samt är försedda med automatisk 
dörröppning för att underlätta tillträde till respektive rum. I cykelrummen finns det även plats 
för lådcyklar samt möjlighet att ladda elcyklar. Övriga cykelplatser (56 st.) finns på gården. 
Vid samtliga cykelplatser finns det möjlighet att låsa fast cykeln.  
 
Bilparkering 
I garaget kommer det finnas 3 st. bilpoolsbilar som kan nyttjas av boende i kvarter C. Det 
innebär att boende i kvarter B och C totalt sett har tillgång till 6 bilpoolsbilar. 
Medlemsavgiften för bilpoolen ingår i hyran vilket innebär att de boende endast betalar när 
man nyttjar bilpoolen. Övriga parkeringsplatser hyrs ut till boende till verklig kostnad vilket 
innebär att kostnaden för parkeringsplatserna enbart belastar de som hyr. I garaget kommer 
det även finnas laddplatser för elbilar.  
 
För att uppfylla kommunens p-norm och samtidigt bibehålla Brf Segerdalens 
parkeringsbehov krävs 86 st. parkeringsplatser, se bilaga 1. Inom kvarter C finns 47 
garageplatser och 15 markparkeringar, resterande parkeringsbehov kommer lösas inom 
angränsande fastigheter.  

 
Bild 2. Garage- och markparkeringar inom kv C. Markerade platser nyttjas av Brf Segerdalen 1 övriga platser nyttjas av boende i 

kv C. 
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Under våren 2022 flyttar en ny hyresgäst in i befintlig byggnad inom Särsta 12:1. I samband 
med anpassningen av lokalen tillskapas 12 parkeringsplatser. Då lokalen är 700 kvm BTA 
uppgår behovet av parkeringsplatser enligt kommunens p-norm till 4 st. Övriga 8 platser kan 
nyttjas av boende i kvarter C.  
 

 
Bild 3. Särsta 12:1, markerade platser kan nyttjas av boende i kvarter C. 

 
Resternade 16 platser lokaliseras till den närliggande fastigheten Gredelby 7:89 (Willys) som 
ägs av Genova. Fastigheten ligger 200 meter från kvarteret vilket anses vara ett acceptabelt 
gångavstånd till parkering. Ett servitutsavtals som reglerar detta förhållande finns upprättat.  
 
Idag finns totalt 156 st. parkeringsplatser (i garage och utomhus) inom Gredelby 7:89. Av 
dessa är 28 st. upplåtna till bostadsrättsföreningen ovan på Willys och 17 st. är upplåtna till 
Segerdal kv. B. För att uppfylla kommunens p-norm krävs 18 parkeringsplatser för Willys 
men i praktiken bedöms uppemot 50 parkeringsplatser nyttjas av Willys kunder och personal. 
Sammantaget innebär det dock att det finns ett överutbud av parkeringar inom Gredelby 7:89 
som kan nyttjas av boende i kvarter C. 
 
Övriga mobilitetsåtgärder 
För att minska hyresgästernas bilbehov kommer följande mobilitetsåtgärder att vidtas: 

- I samband med inflyttning informera hyresgästerna om medlemskapet i bilpoolen, 
dessutom kommer en app tas fram för att underlätta bokning av bilarna 

- Hyresgäster kommer även få information om service och andra viktiga målpunkter i 
närområdet 

- I varje entré installera en digital anslagstavla som bl.a. kan visa kollektivtrafikens 
avgångar i realtid 

 
Slutsats 
Boende i kvarter C har mycket god närhet till kommunikationer och service. Införandet av 
bilpool samt övriga redovisade åtgärder medför att projektet uppfyller kommunens p-norm. 
Ett antal av kvarterets parkeringsplatser kan lokaliseras till fastigheterna Särsta 12:1 och 
Gredelby 7:89 samtidigt som parkeringsbehov inom nämnda fastigheterna förblir tillgodosett.   
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Sammanställning parkering Segerdal kv. C 

  

Förutsättningar   

    

Kommunens parkeringsnorm   

Bostäder 0,6 platser per 100  kvm BTA 

Verksamheter 0,6 platser per 100  kvm BTA 

Rabatt vid införandet av bilpool 30% 

Bilpoolsbilar 1 st. per 50 lägenher 

    

Ytuppgifter   

Willys  3 000 kvm BTA 

Särsta 12:1 700 kvm BTA 

Segerdal kv C 13 688 kvm BTA, 153 lägenheter 

  

Nuläge, Gredelby 7:89 (Willys)   

    

Parkeringsplatser   

Markparkeringar 82 

Garageparkeringar 74 

Totalt 156 

    

Fördelning av parkeringsplatser inom fastigheten enligt parkeringsnorm 

BRF ovan Willys 28 

Willys 18 

Segerdal kv. B 17 

Tillgängliga platser inom Gredelby 7:89 93 

  

Segerdal kv. C   

    

Parkeringsbehov   

Behov enligt kommunens p-norm 82 

Rabatt 30 % (bilpool införs) -25 

Platser för bilpoolsbilar 3 

Brf Segerdalen 1 (servitut) 26 

Totalt behov 86 

    

Lokalisering av parkeringsplatser för Segerdal kv. C 

Garage under kv. C 47 

Markparkeringar inom kv. C 15 

Tillgängliga platser inom Särsta 12:1 8 

Tillgängliga platser inom Gredelby 7:89 16 
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1. Aktuella konstruktioner 

Stomsystem 
Bjälklagen utgörs av 250 mm homogen betong, ytvikt cirka 600 kg/m2. Spännvidd 
6 – 8 m. Bärande mellanväggar av 200 mm homogen betong. 

Ytterväggar 
Ytterväggarna består inifrån av  
• 2x13 mm gips 

170 mm träreglar/ 120 mm mineralull 
0,2 mm diffspärr 
220 mm lättregel/mineralull/(lösull) 
9 mm gips eller annan vindskiva med ytvikten lägst 6 kg/m2 
50 mm fasadskiva 
fasadbeklädnad av trä, puts eller tegel 

Vid anslutning av lätta lägenhetsskiljande väggar utförs, mitt i den 
lägenhetsskiljande väggen, bullerfog i ytterväggens inre skivor samt i de 
horisontella reglarna. I övrigt ska stum kontakt via reglar och skivor i ytterväggen 
förbi den lägenhetsskiljande väggen undvikas. 

Ventilationssystem 
Ventilationssystem av typen FTX planeras. 
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2. Yttre störningar 
De yttre störningarna består av buller från vägtrafiken på lokalgator. järnvägstrafiken 
på stambanan samt ljud från lekande barn etc. På bilagorna G01 och G02 redovisas de 
ekvivalenta respektive maximala ljudnivåerna vid fasad. 
Närmast järnvägen blir de ekvivalenta ljudnivåerna upp mot 65 dB(A) vid fasad och 
maximalnivåerna upp mot 80 dB(A). 
På gårdsytorna öster om byggnaden blir maximalnivån lägre än 70 dB(A) och 
ekvivalentnivån högst 50 dB(A). 

Åtgärder för nivåer utomhus 
På bilaga G03-G08 redovisas de åtgärder som krävs för att innehålla detaljplanens 
krav på trafikbuller utomhus. Dessa åtgärder redovisas även i sammanfattning nedan. 
Kreativ utformning av balkonger 

Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger. För att dra nytta 
av balkongerna även för bullerdämpning förses vissa balkonger med täta räcken 
och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 
fasad mot balkongen samt på balkongen med 5 - 8 dB(A).  

 
Exempel på minimimått på ljudabsorbent som dämpar trafikbullret med 5-8 dB(A) 

vid sidan mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass B. 

Exempel på ljudabsorbent 25 mm träullit med ovanliggande 45 mm mineralull. 
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Specialfönster 

I mycket begränsad omfattning, där balkonger inte kan utföras används 
specialfönster. Specialfönster behövas i en lägenhet på plan 10. 

 
Specialfönster som i vädringsöppet läge ger samma trafikbullernivåer inomhus 

trots över 60 dB(A) ute som standardfönster ger i vädringsöppet läge med  

55 dB(A) ute.  

Åtgärder för nivåer inomhus 
Med lämpligt val av fönster och fönsterdörrar kan god ljudmiljö inomhus erhållas. 
Luftljudsisoleringen för fönster och fönsterdörrar uttrycks i form av vägt 
laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 
Nedan ges för  minimikravet enligt BBR, Ljudklass C, ljudkrav för fönster, 
fönsterdörrar och yttervägg utgående från de maximala ljudnivåerna vid fasad 
enligt bilaga D02. Balkongåtgärder, specialfönster etc. påverkar inte ljudkraven.  

Maximal ljudnivå 

vid fasad 

Ljudkrav, Rw dB 

Fönster Fönsterdörr 

> 75 dB(A) 45 41 
< 75 dB(A) 42 41 

För ytterväggen krävs 10 dB högre Rw än för fönster i samma rum. 
För fasta fönster kan ljudkraven minskas med 3 dB. 
För fönster till entréer, trapphus och lokaler kan 6 dB lägre Rw accepteras. 
Kommentar 
I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 

trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 

trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 

att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 

trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 

ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 
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inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 

bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 

andelen mycket störda endast 4 %.

Kommentarer - Detaljplanekravet 
Kravet i detaljplanen, högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå 
utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet över 35 m2, innehålls 
med aktuell lägenhetsplanlösning och bullerdämpande åtgärder. För lägenheter 
om högst 35 m2 innehålls kravet högst 65 dB(A) ekvivalentnivå. 

Stomljud och vibrationer 
Målen för högsta stomljudsnivåer innehålls utan speciella åtgärder. Även målet 
för högsta vibrationshastighet innehålls med aktuellt byggsystem.

3. Ljudåtgärder–Bygg
Följande byggåtgärder föreslås för att minska risken för störningar samt uppfylla 
ljudkraven enligt BBR, Ljudklass C. 

Stommen 
Anslutning av lägenhetsskiljande väggar i betong mot annan vägg av betong samt 
mot bjälklag, golv och tak, har stor betydelse för ljudisoleringen.  
Mellan de lägenhetsskiljande väggarna och bjälklagen krävs noggrann fyllning 
med bruk längs hela väggens bredd och höjd så att samverkan säkras mellan vägg 
och bjälklag/yttervägg samt att ljudtäthet uppnås.  
Vid behov kan tätning med fogmassa på båda sidor av anslutningen av väggen 
mot bjälklaget krävas. 

Lägenhetsskiljande väggar 
Eventuella lägenhetsskiljande lättväggar utförs enligt 
• 2x13 mm gips eller 13 mm gips + 12 mm plywood

70 mm mineralull / reglar
20 mm luftspalt alternativt mineralull
70 mm mineralull / reglar
2x13 mm gips eller 13 mm gips + 12 mm plywood

Vid anslutning av lätta lägenhetsskiljande väggar mot lätt yttervägg utförs, mitt i 
den lägenhetsskiljande väggen, bullerfog i ytterväggens inre skivor samt i de 
horisontella reglarna. I övrigt ska stum kontakt via reglar och skivor i ytterväggen 
förbi den lägenhetsskiljande väggen undvikas. 
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Lägenhetsdörrar 
Lägenhetsdörrar med lägst ljudisolering Rw=43 dB väljs på entréplanen, plan 10, 
och med lägst ljudisolering Rw=38 dB i övrigt. Tillsammans med den föreslagna 
ljudabsorptionen i entré och trapphusen bedöms risken för ljudstörningar som 
liten och kraven enligt BBR innehålls. 
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Golvbeläggning i lägenheter 
Golvbeläggning med lägst stegljudsförbättring 13 dB, exempelvis parkett på 
foam, 2,5 mm linoleum på Forbo Corkment eller likvärdigt läggs i samtliga 
bostadsutrymmen utom i våtrum.  
Högst 1 m2 stenbelagd yta accepteras utan stegljudsdämpning i hall. Större ytor 
kan möjligen accepteras men där exempelvis dörr mot WC går in över stenbelagd 
yta ska ytan stegljudsdämpas.  
Vid större stenbeläggning i lägenhetens hall krävs stegljudsdämpning. 
Stenbeläggningen kan limmas på stegljudsmatta med minst 13 dB 
stegljudsförbättring exempelvis PCI, PureStep, Damtec Standard, SCHÖNOX 
TSD eller likvärdig. 
Direktlimning av sten på stegljudsmatta ställer mycket stora krav på utförandet. 
Inga bryggor mellan stenen och bjälklaget får förekomma. 
Större ytor med stenbeläggning i exempelvis i kök, kräver effektivare 
stegljudsdämpning exempelvis stegljudsmatta Aprobo dB3 eller likvärdig med 
armerad överkonstruktion, total bygghöjd 40-70 mm. Mattan viks upp mot vägg. 

Golvbeläggning i entré och trapphus 
Entré, entrégångar samt hisshall/stannplan på entréplanen hus B1 och B2 förses 
med stegljudsdämpning. Vid stenbeläggning exempelvis stegljudsmatta Aprobo 
dB3 eller likvärdig med armerad överkonstruktion, total bygghöjd 40-70 mm. 
Mattan viks upp mot vägg. (Denna lösning är mycket känslig för eventuella 
byggfel.) 
Med aktuell planlösning och bjälklag i stannplan/korridorer/hisshall kan 
stenbeläggning utan stegljudsdämpning användas på övriga plan. 

Trappor och vilplan 
Prefabtrappor monteras elastiskt mot stommen. Ingen stum kontakt får 
förekomma mellan trappan och vägg mot bostadsrum eller vilplan och vägg mot 
bostadsrum. 
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Vägg mot entré och stannplan 
Betongvägg mot entré, entrégångar och stannplan/hisshall/korridor som gränsar 
mot sovrum/sovplats eller vardagsrum tilläggsisoleras på bostadssidan med 

• 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood  
13 mm gips 

 

Postboxar 
Betongvägg, med postboxar, som gränsar mot bostadsrum tilläggsisoleras med 
• 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 

12 mm plywood  
13 mm gips 

Alternativt ställs postboxarna på bjälklaget och fästs stomljudsdämande i väggen, 
exempelvis med gummiexpander. 

Hisschakt 
Betongvägg mot hisschakt som gränsar mot sovrum/sovplats, där det är möjligt att 
ställa säng direkt mot schaktet, tilläggsisoleras på bostadssidan med 
• 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 

12 mm plywood  
13 mm gips 

Rumsakustik 
Entréer, entrégångar samt stannplan/hisshallar/korridorer förses med 
ljudabsorberande undertak, motsvarande minst 90 % av takytan med 
absorptionsklass A. 
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Vägg mot grannes kök 
Då betongvägg med skåp och bänkar gränsar mot sovrum i annan lägenhet utförs 
följande stomljudsdämpande åtgärder i köket. 
• Köksluckor förses med långsamstängande, mjukstängande, självstängande 

gångjärn. 
• Bänkskivan monteras stomljudsdämpande mot vägg och bänkskåp, 

exempelvis limmas, enligt figur nedan, 3 mm cellgummi på skivans kant mot 
väggen samt mellan skivan och skåpstommen. Gäller även då kök ligger ovan 
sovrum i annan lägenhet. Ingen stum kontakt får förekomma. 

 
Exempel på stomljudsdämpande montage av bänkskiva. 

Alternativt tilläggsisoleras betongväggen med 
• 70 mm mineralull/45 mm reglar 

12 mm plywood  
13 mm gips 

Denna tilläggsisolering kan ske på köks- eller rumssidan. 
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Sovrum under kök 
I några fall ligger sovrum under grannens kök. Sovrummen förses i dessa 
fall med ljudisolerande undertak, exempelvis 

Alternativt 
Undertak av 
• 45 mm reglar/mineralull 

25 mm akustikprofil AP25 
2x13 mm gips 

Sovrum under badrum 
I några lägenheter ligger sovrum till stor del under grannens badrum. 
Sovrummen förses i dessa fall med ljudisolerande undertak, exempelvis  

• 45 mm reglar/mineralull 
25 mm akustikprofil AP25 
2x13 mm gips 

WC och bad 
Golvstående toalettstolar stomljudsisoleras, exempelvis genom att limma 
toalettstolen via stomljudsdämpande element av Sylomer. Mjukstängande  
WC-sits väljs. 
Alternativt krävs stegljudsdämpning i bad och WC. 

Vägg mot grannes badrum/WC 
I några fall gränsar sovrum mot grannens badrum/WC  
Betongväggen tilläggsisoleras i dessa fall med 
• 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 

12 mm plywood  
13 mm gips 

Om armaturer och rör garanterat inte fästs i väggen mot grannen samt att WC 
stolen stomljudsdämpas effektivt och står minst 1,2 m från väggen kan 
tilläggsisoleringen slopas. 

Adarma ljudprofil, 4 st/m2
Regel 45x34 mm

2x13 mm gips
30 mm mineralull

70 mm
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Butiker/lokaler 
Den standardiserade ljudnivåskillnaden mellan lokal och ovanliggande lägenheter 
ska uppgå till lägst DnT,w,50 = 56 dB. Ljudisolerande och ljudabsorberande 
undertak föreslås, exempelvis Ecophon Combison Duo eller likvärdigt med 
ovanliggande 70 mm mineralull. Total bygghöjd minst 125 mm. 
Betongvägg mot lokal/butik tilläggsisoleras på bostadssidan med 
• 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 

12 mm plywood  
13 mm gips 

Eventuella lättväggar mellan bostad och lokal/butik utförs enligt  
• 3x13 mm gips eller 2x13 mm gips + 12 mm plywood 

70 mm mineralull / reglar 
20 mm luftspalt alternativt mineralull 
70 mm mineralull / reglar 
3x13 mm gips eller 2x13 mm gips + 12 mm plywood 

Miljörum, soprum 
Taket i miljörum förses med absorbent av 100 mm mineralull + sträckmetall 
alternativt tilläggsisoleras med 95 mm mineralull/regla + 25 mm akustikprofil + 
15 mm minerit eller 13 mm gips. 
Golvbjälklaget i miljörum/soprum utförs med flytande övergolv, exempelvis  
50 mm Stepisol med tejpade skarvar + 40 mm betong. Mellan väggar och 
övergolv monteras ett 10 mm tjockt cellplastmellanlägg. Golvbeläggningen får 
inte ha stum kontakt med väggarna. 

Garage 
Taket i garagerampen eller takytan innanför garageporten, minst 3x5 m2, förses 
med ljudabsorbent av 100 mm mineralull monterat dikt tak på minst 80 % av 
takytan. 
Rampen utförs utan skarvar, räfflor, rännor eller lösa galler etc. 
Garageportar inklusive drivanordning monteras i ramverk som vibrationsisoleras 
mot byggnadsstommen. Garageportarna inköps med ljudkrav. Ljudkrav högst  
25 dB(A) maximal ljudnivå i bostadsrum. 
Vägg i sovrum som gränsar mot garagerampen tilläggsisoleras med 
• 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 

12 mm plywood  
13 mm gips 
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Yttertak 
Vid lätta yttertaket förses i bostäderna takets insidan med 
• 70 mm reglar/mineralull 

25 mm akustikprofik AP25 
2x13 mm gips 

Den lägenhetsskiljande betongväggen ska ansluta minst 95 mm ovan 
gipsskivorna. 
Vid lätta lägenhetsskiljande väggar krävs bullerfog i tilläggsisoleringen enligt 
ovan i gipsskivorna, reglar och akustikprofil mitt i den lägenhetsskiljande väggen. 

4. Ljudåtgärder-Installationer 
Följande översiktliga och preliminära råd avseende installationer kan ges. 

Stuprör 
Infästningen av stuprör utformas så att högt buller i lägenheterna vid regn inte 
uppkommer. Stomljudsdämpning kan behövas. Exempelvis 60 mm bred list av 
Sylodyn NB12 mellan rör och klammer. 

Buller utomhus - externt buller 
Krav på högsta ljudnivå utomhus från installationer föreligger. Översiktligt gäller 
att ljudeffektnivåerna, LwA, i fläktutlopp och fläktintag inte får överstiga 
nedanstående värden. 
Högsta ljudeffektnivå, LwA i 
Luftintag/avluftsöppning i fasad LwA = 50 dB(A) 
Luftintag/avluftsöppning på gård LwA = 50 dB(A) 
Luftintag/avluftsöppning på tak LwA = 60 dB(A) 

Ventilation 
Genom lämpligt val av don samt rätt dimensionering av ljuddämpare kan 
ljudkraven innehållas. Ljuddämparna dimensioneras av V. 
Valet av tilluftsdon vid FTX-ventilation är kritiskt. Ljudalstringen i donet får inte 
överstiga 25 dB(A). 
Även valet av frånluftsdon i WC/bad är viktigt. Egenljudalstringen i donet får inte 
överstiga 25 dB(A) relativt 10 m2 S. 
Kommentar generellt 
För hög ljudnivå på grund av ljudalstring i ventilationsdon är den vanligaste 
orsaken till att ljudkraven enligt BBR inte innehålls. 
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Överhörning 
För att förhindra överhörning mellan lägenheterna via ventilationskanalerna ska 
varje lägenhet förses med tillräckligt stora och invändigt isolerade fördelnings-
/samlingslådor, separata kanaler mellan låda och lägenhet samt ljuddämpare i 
varje lägenhetsavstick. 
Luftljudsisoleringen på grund av överhörning via installationerna ska uppgå till 
lägst 10 dB högre värde än totalkravet vilket exempelvis innebär lägst  
R´w = 62 dB mellan lägenheterna.  
Kommentar 
Överhörning via ventilationssystemet är en vanlig orsak till för låg ljudisolering. 
För att uppnå tillräcklig ljudisolering via ventilationssystemet rekommenderas att 
• Fördelnings-/samlingslådorna har invändig isolering med tjockleken minst  

50 mm Cleantec eller likvärdigt.  
• Yta av isoleringen + kanalareorna i lådan är minst 50 gånger större än arean på 

en lägenhetskanal.  
• Ljuddämparen i varje lägenhetsavstick är minst 300 mm lång, exempelvis 

BDER-30, 012-030 eller likvärdig. 
Om ventilationsdon med minst 12 dB egendämpning per oktavband 63-4000 Hz 
väljs kan ljuddämparna i lägenhetsavsticken slopas. 
Vid gemensam ventilationskanal till lägenheterna, utan fördelnings-/samlingslådor 
krävs effektivare ljuddämpare i varje avstick, exempelvis BDER-40, 012-060. 

Buller i garage 
Ljudnivån i garaget från installationer får inte överstiga 50 dB(A). 

Värme, vatten och avlopp 
Kall- och varmvattenrören dimensioneras så att ställda totala ljudkrav innehålls. 
Exempel på åtgärder kan vara tillräcklig rördimension så att vattenhastigheten och 
tryckfallet inte blir för stort, stomljudsdämpad rörinfästning, infästning enbart i 
tung byggnadsdel, mjukstängande blandare etc. Vid några tidigare projekt har 
bullerproblem uppstått i samband med värmesystemet. Valet av blandarventil, 
rördimensioner, tryckfall och pumpar är då faktorer som har påverkat ljudnivån. 
För att inte få överhörning mellan lägenheterna via radiatorerna bör en stigare 
enbart betjäna lägenheter ovan varandra. 
Avloppsrör i gjutjärn eller bullerdämpad plast krävs i de flesta fall.  
Schaktvägg mot bostadsrum utförs av 2x13 mm gips + 70 mm mineralull. 
Avloppsrör får inte fästas i lätt schaktvägg mot bostadsrum. 
Om vertikala avloppsrör har böjar i schakt mot bostadsrum ska böjarna vara 
”mjuk” exempelvis ska tre 15-graders böjar användas i stället för en 45-graders 
böj. 
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Vid genomföringar av synliga värmerör i bjälklag och lägenhetsskiljande 
betongväggar krävs speciell omsorg vid ljudtätning. Genomföringshålet ska vara 
så stor att utrymme finns för drevning med mineralull och noggrann fogtätning 
mellan rör och bjälklag. Fogmassan, både ovan och under, ska vara så riklig att 
den nästan ”svämmar över” när täckbrickorna trycks på plats. Hylsa ska undvikas. 

Exempel på tätning av hål för värmerörsgenomföring 

Alternativ lösning kan vara att borra stort hål samt förse röret med Armaflex 
genom bjälklaget innan hålet gjuts igen. Därefter fogtätning på ovan- och 
undersidan samt täckbrickor enligt ovan.  
Kommentar 
Brister i tätningen av rörgenomföringar i bjälklaget är den vanligaste orsaken till 
för låg ljudisolering vertikalt mellan lägenheter. 

Fläktrum 
Fläktrumsisoleringen dimensioneras då ljuddata erhållits. 

Teknikrum/undercentral 
Pumpar, rör och kanaler får inte fästas i vägg eller tak mot bostad. 

Kyl och frys 
Den deklarerade ljudeffektnivån, LwA, för kyl- och frysskåp ska vara lägre än 
46 dB. 

Hiss 
Hissarna inköps med ljudkrav. Kravet är att hiss i drift inte får ge högre ljudnivå 
än 25 dB(A) i bostadsrum. Kontaktorskåpet monteras stomljudsisolerat mot tung 
byggnadsdel. Gejdrar fäst om möjligt endast i schaktvägg som inte vetter mot 
bostadsrum.  
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5. Buller under byggtiden
Buller kan vara en av de mera påtagliga miljöfrågorna under byggtiden. För att 
minska risken för störning kommer bullerfrågorna att hanteras enligt ett särskilt 
handlingsprogram i sju steg. Programmet bygger på förslag i den statliga 
utredningen SOU 1993:65, Handlingsplan mot buller. De sju stegen i 
handlingsprogrammet är: 
1. Val av maskiner, metoder och arbetstider
2. Beräkning av förväntade bullernivåer
3. Information till miljöförvaltningen
4. Information till berörda grannar
5. Entreprenadkrav
6. Upprättande av kontrollplan
7. Kontroll
Arbetsmetoder och buller
Bergborrning, spontning och pålning är normalt de mest bullrande 
arbetsmomenten vid byggande. Dessa arbetsmoment förekommer tidigt men pågår 
relativt kort tid, några månader. Därefter blir byggbullret betydligt lägre.  
Det kortaste avståndet till nuvarande bostäder är cirka 40 m och de högsta 
byggbullernivåerna kan för dessa lägenheter om bergborrning, pålning eller 
spontning sker under en kortare tid bli upp mot 75 dB(A) ute och 45 dB(A) inne. 
Närmare beräkningar och redovisning av förväntade byggbullernivåer kommer att 
utföras. 
Riktvärden för byggbuller 
I ”Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser”, NFS 2004:15, 
anges riktvärden för buller från byggarbetsplatser inomhus och utomhus. Nivåerna 
utomhus avser frifältsvärden. Riktvärdena anges i form av ekvivalent ljudnivå,  
LAeq , under pågående (bullrande) byggverksamhet samt även nattetid i form av 
maximal ljudnivå LAFmax. 
Riktvärdena i sammandrag visas i tabellen nedan. 

Område Helgfri mån-fre Lör-, sön- och helgdag Samtliga dagar 

Dag 07-19 
L Aeq 

Kväll 19-22 
L Aeq 

Dag 07-19 
L Aeq 

Kväll 19-22 
L Aeq 

Natt 22-07 

L Aeq L AFmax 

Bostäder 
Utomhus (vid fasad)  
Inomhus (bostadsrum) 

60 dB(A) 
45 dB(A) 

50 dB(A) 
35 dB(A) 

50 dB(A) 
35 dB(A) 

45 dB(A) 
30 dB(A) 

45 dB(A) 
30 dB(A) 

70 dB(A) 
45 dB(A) 

• Om byggverksamheten har begränsad varaktighet, högst två månader, t.ex. spontning och pålning, kan 5 dB(A)
högre värden tillåtas.

• Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning, som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl
kan medföra att avsteg kan behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena.

• Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden som gäller för trafikbuller. Trafik
inom byggplatsen bör bedömas som byggbuller.

•  
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6. Särskilda kontrollpunkter 
Följande detaljer ska speciellt bevakas i den fortsatta projekteringen: 

• Buller under byggtiden 

• Fönster med höga ljudkrav. 

• Fönsterdörrar. Kombinationen av höga ljudkrav och tillgänglighet. 

• Val av ventilationsdon samt egenljudalstringen i donen. 

• Fläktrumsisolering. 

• Överhörning via ventilationssystemet. 

• Externbuller från fläktar. 

• Placering och infästning av stuprör. 

• Anslutningarna mellan lägenhetsskiljande väggar och ytterväggar/bjälklag. 
Detaljerna ska redovisas. 

Följande detaljer ska speciellt bevakas i produktionsskedet: 

• Buller under byggtiden. 

• Överhörning via ventilationssystemet. 

• Samverkan och ljudtäthet för anslutningar mellan lägenhetsskiljande väggar 
och bjälklag samt ytterväggar. 

• Fönster, leveranskontroll av krav, placering (rätt fönster på rätt plats), montage 
och injustering. 

• Lägenhetsdörrar, ljudklass, montage och injustering 

• Stegljudsdämpning av bjälklag med stenbeläggning, utförandekontroll 

• Tilläggsisolering av väggar, placering och fristående reglar 

• Stomljudsisolering av fläktar 

• Injustering av hissar 

• Infästning av trappor och vilplan 

• Uppställning av köksbänkar 

• Typ av gångjärn i köksskåp 

• Injustering av ventilationsanläggningen 

• Tätning av värmerörsgenomföringar i bjälklag. 
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7. Ljudverifiering av färdig byggnad 
Ljudverifieringen sker enligt metod eller metoder som anges i svensks standard 
SS 25267. Resultatet av verifieringen redovisas i ett verifieringsintyg. 

Verifiering av ljudkraven i färdig byggnad kommer att utföras enligt nedan. 

• Genomgång av aktuella bygghandlingar 

• Okulärbesiktning, stickprovskontroll, av utförda konstruktioner, fönster, 
ljudabsorbenter, dörrar samt tilläggsisoleringar. 

• Mätningar av ljudisolering i tidigt skede, inför första inflyttningen, och inför 
den näst sista inflyttningen. Stickprovsmässiga mätningar vertikalt och 
horisontellt omfattande 3 intilliggande lägenheter vid varje tillfälle. 

• Förenklad mätning av installationsbuller i ca 30 % av utrymmena. 

• Förenklad mätning av trafikbuller i tre lägenheter vid två tillfällen. 

Bedömningen av verifieringsresultat etc. sker enligt nedan. 

Luftljudsisolering 
Mätning av luftljudsisoleringen mellan utrymmen i färdig byggnad utförs enligt 
SS 25267:2015. Vid verifiering av luftljudsisoleringen gäller att det aritmetiska 
medelvärdet av resultaten från alla utförda mätningar mot respektive krav på 
luftljudsisolering ska visa att vart och ett av dessa kravvärden innehålls i medeltal. 
Enskilda vägda luftljudsisoleringsvärden får understiga kravet med 2 dB. 

Stegljudsnivå 
Mätning av stegljudsnivå i färdig byggnad utförs enligt SS 25267:2015. Vid 
verifiering av stegljudsnivån gäller att det aritmetiska medelvärdet av resultaten 
från alla utförda mätningar mot respektive krav på stegljudsnivå ska visa att vart 
och ett av dessa kravvärden innehålls i medeltal. Enskilda vägda stegljudsnivåer 
får överstiga kravet med 2 dB. 

Rumsakustik 
De rumsakustiska kraven för respektive utrymme utgörs av en minsta tillförd 
ljudabsorptionsmängd uttryckt i form av ljudabsorbentklass och yta. Verifieringen 
av rumsakustiken sker genom granskning av fabrikantdata för aktuella 
ljudabsorbenter samt mätning av ytorna på tillförda ljudabsorbenter. 
Absorbentklass och yta ska uppgå till minst de kravsatta värdena. 
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Ljud från installationer 
Mätning av ljudnivå från installationer i färdig byggnad utförs enligt  
SS 25267:2015. Vid verifiering av ljudnivåer gäller att det aritmetiska 
medelvärdet av mätta ljudnivåer ska uppfylla kravet. Enskilda ljudtrycksnivåer får 
överstiga kravet med 1 dB. Mätningarna av ekvivalentnivå ska omfatta samtliga 
installationer under den tid dessa är i drift.  
För mer kortvarigt buller gäller mätningen från varje enskild källa. 

Ljud från trafik och andra yttre källor 
Mätning av trafikbullernivåer inomhus i färdig byggnad utförs genom mätning 
enligt SS 25267:2015. 
Vid verifiering av ljudnivåskillnaden gäller att det aritmetiska medelvärdet av 
mätta värden ska uppfylla kravet. Enskilda ljudnivåer får överstiga kravet med  
2 dB. 

8. Krav och råd enligt BBR 
Följande krav och råd anges för bostäder i Boverkets Byggregler, BBR. 

Krav 
Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så 
att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. 
Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att 
de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.  
De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i 
någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.  
Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder 
vidtas. 

Allmänt råd 
Föreskriftens krav på byggnaden är normalt uppfyllda om värdena enligt BBR för 
bostäder uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B enligt 
SS 25267:2015 väljas. 
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BBR – Minimikrav 
Värden för ljudklassning av bostäder ges i svensk standard, SS 25267:2015. I 
standarden anges fyra ljudklasser där ljudklass C överensstämmer med kraven i 
BBR och utgör minimikrav för bostäder. 
För projektet gäller projektanpassade minimikrav enligt nedan, motsvarande 
ljudklass C. 

Luftljudsisolering  
Krav på luftljudsisolering anges i form av vägd standardiserad ljudnivåskillnad 
med spektrumanpassningsterm 100 Hz – 3 150 Hz, DnT,w,100, eller vägd 
standardiserad ljudnivåskillnad med spektrumanpassningsterm 50 Hz – 3 150 Hz, 
DnT,w,50. 
Mellan utrymmen i bostäder avser standardiserad ljudnivåskillnad alltid riktning 
från större utrymme till mindre utrymme. Standardiserad ljudnivåskillnad från 
utrymme som inte är bostad, exempelvis från trapphus, korridor, loftgång, 
teknikrum eller förråd, avser krav på ljudnivåskillnad in till bostad, även om 
utrymmets volym är mindre än det mottagande utrymmets volym.  
För bostadsdörrar mot trapphus, entré och korridor anges ljudkrav i form av 
laboratoriemätt ljudisolering Rw eller ljudklass R´w. 

Lägsta total ljudnivåskillnad, DnT,w,50, dB 

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden 52 
dock från utrymme för närings- och serviceverksamhet 56 

Från trapphus och korridor till bostad 52 

Lägsta total ljudnivåskillnad, DnT,w,100, dB 

Till utrymme i bostad från 
– loftgång, trapphus och korridor, vägg med dörr eller  
fönster, till utrymme i bostad 40 1) 

– trapphus eller korridor, exempelvis i entréplan, vid  
postfack eller hiss eller andra utrymmen där det  
förekommer betydande persontrafik utanför bostadsdörren  44 1) 

– boendekorridor i särskilt boendeform för äldre eller boende  
för studerande  36 1) 
1) Värdet gäller då ljudabsorptionen i trapphus, loftgång eller korridor är 

minst enligt tabellen ”Rumsakustik” nedan. Vid lägre ljudabsorption skärps 
kravet med 4 dB. 
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Ljudnivå från installationer 
Kraven på ljudnivåer från installationer anges i form av frekvensvägd 
ljudtrycksnivå dB(A) respektive dB(C). Värdena avser den sammanlagda 
ljudtrycksnivån, ekvivalentnivån, från samtliga installationer under den tid dessa 
är i drift. För kortvarigt buller anges värden för den högsta ljudtrycksnivån, 
maximalnivån. 
Kraven gäller i möblerade rum, bostadsrum med motsvarande 10 m2 S 
ljudabsorption, kök med motsvarande 5 m2 S ljudabsorption och hygienrum med 
motsvarande 3 m2 S ljudabsorption. 

Högsta totala ljudnivå från samtliga installationer, luft- och stomljud 

   Ekvivalentnivå Maximalnivå 

    dB(A) dB(C)  dB(A) 

Utrymme för sömn och vila,  
exempelvis sovrum 30  50 35 
Utrymme för daglig samvaro,  
exempelvis vardagsrum 30  -  35 
Kök 35 -  40 
Badrum (Rum med badkar) 35 -  -  
WC, dusch, klädkammare etc. 40 -  -  
Trapphus och korridorer 45 -  -  

Buller via bjälklag, väggar etc. från aggregatrum dimensioneras för minst  
10 dB(A) lägre ljudnivå än gällande totalkrav för respektive utrymme.  
Utomhus gäller kravet högst 35 dB(A) vid andra bostadshus respektive utanför 
egna bostadsfönster. 

Rumsakustik 
Kraven på rumsakustiskbehandling anges som minsta absorbentyta i relation till 
utrymmets takyta med absorbent av viss absorptionsklass enligt SS-EN-ISO 
11654. För trapphus avses del av stannplanets takyta.  
Kraven har skärpts för att möjliggöra enklare bostadsdörrar mot trapphus, korridor 
etc. 

Minsta absorbentmängd i olika utrymmen, absorbentklass/andel av takytan.  

Angiven takyta avser summan av takytorna på stannplan etc. 

 Absorptionsklass A 

Trapphus, entréhall, korridor och  
helt eller delvist inbyggd loftgång 1) 90 % 
1) Den eventuellt ytan mellan loftgången och utemiljön som inte är igenbyggd kan 
räkans som ljudabsorberande. 
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Stegljudsnivå  
Krav på stegljudsisolering anges i form av vägd standardiserad stegljudsnivå med 
och utan spektrumanpassningsterm 50 Hz – 2 500 Hz, LnT,w,50. 
Från en yta på cirka 1 m² direkt innanför entrédörr till bostad föreligger inte krav 
på stegljud. 

Högsta stegljudsnivå, LnT,w,50, dB. 

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden 56 1) 2) 
dock från utrymme för närings- och serviceverksamhet 52 

dock till bostad från 
loftgång, trapphus eller korridor 62 
1)  Kravet gäller inte vid mätning från del av golv innanför bostadsdörr med en 

area om högst ca 1 m2. 
2)  Kravet på stegljudsnivå från hygienrum kan frångås om WC-stol 

stomljudsisoleras så att ljudnivån vid användning av toalettstol exempelvis 
”pinkbuller” inte överstiger 27 dB(A) maximal ljudnivå i bostadsrum. 

Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor 
Kraven på ljudnivå från trafiken och andra yttre bullerkällor anges i form av total 
frekvensvägd dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, 
dB(A).  
Kraven gäller i möblerade rum, bostadsrum med motsvarande 10 m2 S 
ljudabsorption, kök med motsvarande 5 m2 S ljudabsorption och hygienrum med 
motsvarande 3 m2 S ljudabsorption, med stängda fönster men öppna uteluftdon. 

Högsta totala ljudnivå från all yttre bullerkällor, dB(A)  

   Ekvivalentnivå Maximalnivå  

Utrymme för sömn och vila eller daglig  
samvaro, exempelvis sov- och vardagsrum 30  45 1 
Utrymme för matlagning eller hygien, 
exempelvis kök, badrum etc.  35 -  
1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt 22 – 06 
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9. Detaljplanekrav 
I detaljplanen anges att Trafikbullerförordningen SFS 2015:216 gäller. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 

Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder. 
Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Utomhus (frifältsvärden) 
På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 

Utomhus (frifältsvärden) 
På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 
Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 
vid minst hälften av bostadsrummen 
i varje lägenhet  55   70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
2) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 
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Förslag till beslut 

1. Bygg-och miljönämnden antar den reviderade delegationsordningen för bygg- och
miljönämnden, reviderad 2022-05-16.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen börjar
gälla 2022-06-01.

Sammanfattning 

Enligt bygg- och miljönämndens delegationsordning 4.3 tar nämnden beslut om tillfälliga 
serveringstillstånd till allmänheten. I den reviderade delegationsordningen kan dessa beslut 
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Bakgrund 
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delegationsordningen och ge miljöinspektör och miljöchef möjlighet att på delegation ta 
beslut kommer det innebära en mer tidseffektiv ärendehantering som underlättar för 
kommunens företagare. 
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Inledning 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige 
till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Den som fått 
beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan 
som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att delegatens beslut kan överklagas på 
samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock 
när som helst återkalla eller ändra en given delegation. 

Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet 
att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare 
handläggning och att på så sätt uppnår bättre service och ökad effektivitet. 
Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas 
befogenheter.  

Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut 
som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte delegeras. Begränsning finns 
även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt 
vissa ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin 
beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, 
krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan innan beslut fattas. 

En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare 
i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd tillsammans med 
förtroendevald, s.k. blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till 
flera anställda i grupp eller (om inte kommunfullmäktige beslutat om särskilt avtal) till 
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart 
från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  

Delegationsordningen gäller tillsammans med tillhörande delegatslista i vilken det framgår 
vilken tjänsteman som har vilken beslutanderätt enligt delegationsordningen. Ändringar i 
delegatslistan ska anmälans vid närmaste bygg- och miljönämnd. 

Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en 
delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i 
kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar 
och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna 
typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man 
kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T.ex. yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta 
självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd 
till annan beslutsfattare.  
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa 
eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan 
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överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för 
den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t.ex. begäran om en 
JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på 
delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär medan de beslut 
och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän 
domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett 
företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.  
  
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda 
den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra 
handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. Trots detta 
behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt 
lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens vägnar. Som exempel har 
förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive 
chef, inom sitt respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för 
ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med 
bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på 
samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns 
möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att fullmakt 
utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. 
Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett 
konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och 
omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet  
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka nämnden överfört 
självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är ett ärende trots 
detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall 
ska delegat, enligt 6 kap 38 § Kommunallagen (SFS 2017:725) inte använda sin 
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt,  
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden 

eller 
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv 
kan t ex föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller ekonomiskt beroende av den 
ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han som delegat. Motsvarande gäller när 
vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska tas in i den ursprunglige 
delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av 
annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en jävsituation, inträder 
överordnad såsom delegat. 
 
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämnden nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande. 
 
Anmälan av beslut till nämnden 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte 
nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin. 
 
Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om 
vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. Beslut som 
fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska 
anmäla dem till nämnden. Det noteras att Förvaltningschef i Knivsta kommun är 
kommunchefen. 
 
Ordförandens delegation 
Närhelst beslut i delegationsordningen är delegerat till ”ordförande” ska det förstås som att 
beslutet vid ordförandens förfall ska fattas av 1:e vice ordförande samt vid dennes förfall 2:e 
vice ordförande. 
 
Övergripande delegation 
Samhällsbyggnadschef inträder som ersättare för samtliga delegater och ersättare och 
tillhörande verksamhetsområden. 
 
Avslag 
Delegation av beslut som gäller avslag på framställning enligt plan- och bygglagen (PBL) 
delegeras inte.  
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Förkortningar  
 
AL Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
AlkL Alkohollag (2010:1622) 
AvfallsF Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
BBR Boverkets byggregler 
BFS Boverkets föreskrifter 
DOS Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 
EKS Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 
FBL Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 
FBM Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 
FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, (SFS 1998:899) 
FL Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 
KL Kommunallagen (SFS 2017:725) 
LAF Lokala avfallsföreskrifter (Avfalls föreskrifter för Knivsta kommun 2016-01-01) 
LEB Lag (2014:267) om energimätning i byggnader 
LED Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985) 
LFS Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227) 
LGS Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 
LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter 
LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 
LMHF Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Knivsta kommun (2013-06-19) 
LMF Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) 
LML Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
LOU Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) 
LTF Lokala trafikföreskrifter 
LTSS Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:526) 
MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 
MROF Förordning om miljöriskområden, SFS 1998:930. 
MSAF Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 
SFS Svensk författningssamling 
TobaksL Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
TrF Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
TF Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 
  



Sida 6 av 46 
 

1. Bygglovärenden  

1.1 PBL 9 kap. 

 Ärende Författning Delegat 

1.1.1 Bevilja bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
30-32 §§ PBL i följande ärenden: 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 
och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1A Nybyggnad av bostadshus med högst 25 lgh. inom detaljplan 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1B Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1C Nybyggnad av övriga byggnader med största BTA av 2500 m² inom 
detaljplan 

 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1D 
Nybyggnad av byggnader avsedda för industri, lager, restaurang, 
hantverk, kontor samt handel med största BTA av 5000 m² inom 
detaljplan 

 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1E Nybyggnad av komplementbyggnad till bostäder eller verksamheter 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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Ärende Författning Delegat 

1.1.1F Nybyggnad för ersättning av likvärdig byggnad eller förnyelse av lov 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1G Nybyggnad av kiosk, transformatorstation, mindre byggnad utan 
huvudbyggnad eller därmed jämförlig byggnad 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1H Tillbyggnad inom detaljplan 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.1I Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och fritidshus 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.1J Tillbyggnad av komplementbyggnader 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.1K Tillbyggnad av lokal för befintlig verksamhet 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.1L Tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, eller därmed jämförlig 
byggnad  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.1M Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen 
annat ändamål PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 a 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

 
1.1.1N 

Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 b  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1O Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 c 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.1P 
Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och 
materialgårdar, fasta cisterner, murar och plank, parkeringsplatser 
utomhus, transformatorstationer, skyltar och ljusanordningar 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 
och 16 kap 7 §  
samt PBF 6 kap. 1 §, 3-4 a §§  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1Q Bygglov för åtgärder som omfattas av utökad bygglovplikt i 
detaljplan eller områdesbestämmelse. 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 2-
8  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1.R Bygglov för ärenden av säsongskaraktär PBL 9 kap. 9 §  

Bygglovhandläggare  
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

 
1.1.2 

Bevilja rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
34 § PBL PBL 9 kap 10 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.3 Bevilja marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL PBL 9 kap. 11-13 §§  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.4 Bevilja bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap. 14 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.5 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §. PBL 9 kap. 19 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.6 

Om ansökan är ofullständig får bygg- och miljönämnden förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Om föreläggandet inte 
följs, får bygg- och miljönämnden avvisa ansökan eller avgöra 
ärendet i befintligt skick.  

PBL 9 kap. 22 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.7 
 
Beslut om att samordning med miljöärenden enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej 
ska ske, då särskilda skäl för det föreligger. 

PBL 9 kap. 24 § 

Bygglovchef  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsadministratör 

1.1.8 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna PBL 9 kap. 27 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.9 Bevilja tidsbegränsat bygglov PBL 9 kap. 33 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.10 

Bevilja bygglov, rivningslov eller marklov med villkor att beslut om 
att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelse 
vinner laga kraft under förutsättning att delegaten har befogenhet att 
beslut i lovärendet 

PBL 9 kap. 36 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.11 
Besluta om att byggnadsarbeten inte får börjas förrän 
fastighetsägaren har betalat för gator och andra allmänna platser eller 
har ställt säkerhet för ersättningen. 

PBL 9 kap. 37 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

 
1.1.12 Bevilja bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 37 a § PBL. PBL 9 kap. 37 a §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

 
1.1.13 

Att i ett beslut om bygglov för en åtgärd som redan är utförd, 
bestämma om skyldighet att vida de ändringar i det utförda som 
behövs 

PBL 9 kap. 38 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.14 Besluta om positivt förhandsbesked där tidigare förhandsbesked inte 
utnyttjas och ny ansökan bedöms likvärdig PBL 9 kap. 17 och 31 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.15 Besluta om positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett en- och 
tvåbostadshus PBL 9 kap. 17 och 31 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.16 Besluta om att beslut får verkställas tidigare än 4 veckor, om ett 
väsentligt eller enskilt intresse kräver det PBL 9 kap. 42 a § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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1.2 PBL 10 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.2.1 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats. PBL 10 kap. 4 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.2 Beslut om att det krävs kontrollansvarig i fråga om små ändringar av 
en- eller tvåbostadshus. PBL 10 kap. 10 § punkt 1 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.3 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har 
lämnat sitt uppdrag. PBL 10 kap. 13 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.4 

Beslut om att tekniskt samråd behövs för sådana åtgärder som avses 
i 9 kap. 4 a-4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad. 
Beslut om att tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla 
byggnader. 

PBL 10 kap. 14 § andra stycket 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.5 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. PBL 10 kap. 18 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.6 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs 
något tekniskt samråd. PBL 10 kap. 22 § första stycket 1 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.7 
Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar 
som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 
10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd. 

PBL 10 kap. 22 § första stycket 2 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.2.8 Beslut om vägrat startbesked PBL 10 kap. 23-24 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.9 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och 
att i startbeskedet: PBL 10 kap. 23-24 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.9.1 a) fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem 
eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.9.2 b) bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.9.3 c) bestämma de villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som 
behövs.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.2.9.4 
d) bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om 
slutbesked, ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning 
som behövs. 

 
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.2.10 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna 
eller kontrollen. PBL 10 kap. 29 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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Ärende Författning Delegat 

1.2.11 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL PBL 10 kap. 34-37 §§ 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.12 Beslut om vägrat slutbesked PBL 10 kap. 34§ 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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1.3 PBL 11 kap. 
Ärende Författning Delegat 

1.3.1 Beslut om att inte ingripa eller att inte besluta om påföljd enligt 
denna lag. PBL 11 kap. 5 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.2 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § 
PBL. PBL 11 kap. 7 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.3 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. PBL 11 kap. 9 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.4 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan 
lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden PBL 11 kap. 17 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.5 

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på 
övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av 
underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för 
uppdraget. 

PBL 11 kap. 18 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.6 Beslut om åtgärdsföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 19 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.7 Beslut om rättelseföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 20 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.3.8 
Beslut om rivningsföreläggande om ett byggnadsverk är förfallet eller 
skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid och 
som inte förenas med vite 

PBL 11 kap. 21 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.9 Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet som inte förenas med 
vite PBL 11 kap. 22-23 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.10 Besluta om föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som 
inte används, som inte förenas med vite PBL 11 kap. 24 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.11 Beslut om produktföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 25-26 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.12 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, som inte får förenas 
med vite PBL 11 kap. 30-32 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.13 
Beslut om att i samband med ett föreläggande enligt 11 kap. 20 §, 
förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på nytt, om den kräver 
bygglov 

PBL 11 kap. 32 a § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.14 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister, som inte förenas med vite PBL 11 kap. 33 § 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.3.15 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked, som inte förenas med ett vite PBL 11 kap. 33 § 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.16 Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL. PBL 11 kap. 34 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.17 
Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 
10 kap. 11 § och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av byggherren, 
besluta om en ny kontrollansvarig. 

PBL 11 kap. 35 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

2.3.18 
Beslut om att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska 
genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har 
vunnit laga kraft. 

PBL 11 kap. 38 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.19 

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit att utföra 
arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne 
enligt 10 kap. 19-24 §§ PBL. 

PBL 11 kap. 39 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

 

1.4 PBL 12 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.4 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovtaxa. 

PBL 12 kap. 8-11 §§ och 
kommunens plan- och 
bygglovtaxa 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Kart- och mätingenjör 
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1.5 Plan- och byggförordningen (PBF) m.m. 
 Ärende Författning Delegat 

1.5.1 Beslut att förelägga sökanden att komplettera en ofullständig anmälan 
samt att avvisa anmälan om komplettering inte sker inom utsatt tid. PBF 6 kap. 10 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.2 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna 
anordningar. PBF 8 kap. 6 § och 5 kap. 9 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.3 Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §. 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 2011:12 – H 
12) om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar, PBL 
11 kap. 33 § första stycket 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.4 Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 §.  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.6 
Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna 
anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4§§, med 
stöd av PBL 11 kap. 33 § första stycket 1. 

 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.7 
Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som 
inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem. 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16 – OVK 3) 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga, PBF 
5 kap. 1-7 §§, PBL 11 kap. 19-20 
§§. 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.5.8 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt av 
ventilationssystem om det finns särskilda skäl 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16 – OVK 3) 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga, 4 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.9 

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:10 – EKS 8) 
om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder 
(eurokoder), 3 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Boverkets byggregler BFS 2011:6 

1.5.10 

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 

BBR 1:21 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

1.5.11 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till bygg- och 
miljönämnden för prövning FBL 4 kap. 25-25 a §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.12 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för mark och 
vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.  FBL 5 kap. 3 § tredje stycket 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.13 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning FBL 14 kap. 1 a § första stycket 
3-7  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.5.14 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning FBL 15 kap. 11 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Anläggningslagen (1973:1149) 

1.5.15 Företräda bygg- och miljönämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten AL 12 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.16 Rätt att påkalla förrättning AL 18 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.17 Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Ledningsrättslagen (1973:1144) 

1.5.18 Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Lagen om färdigställandeskydd (LFS) (2014:227) 

1.5.18 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs LFS 3 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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Ärende Författning Delegat 
Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 

1.5.19 Beslut om föreläggande som inte förenas med vite 12 § LGS 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.20 Beslut om att inte ingripa med föreläggande 12§ LGS 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Lag om energimätning i byggnader (SFS 2014:267) 

1.5.21 Beslut om föreläggande som inte förenas med vite 13 § LEB 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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2. Miljöärenden 

2.1 Miljöbalken 7 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.1 

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelser i 
ärenden avseende ombyggnation av huvudbyggnad eller 
komplementbyggnader, samt för nybyggnation av 
komplementbyggnader inom etablerad hemfridszon eller tidigare 
beslutad tomtplatsavgränsning. I andra fall än ovan omfattar 
delegationen också andra åtgärder av mindre betydelse.  

15, 18 b §§ Miljöinspektör  
Miljöchef 

 

2.2 Miljöbalken 9 kap. 
FMH (enligt 9 kap) samt Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (enligt 10-13§§ 9 kap) 
 Ärende Författning Delegat 

2.2.1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett.  13 § 1 st FMH samt 2 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.2 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning.  13 § 2 st FMH samt 2 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.3 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än 
sådan till vilken vattentoalett är ansluten. 13 § 3 st FMH samt 3 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.4 Föreskriva att tillstånd att inrätta en avloppsanordning enligt 13 § inte 
får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts. 18 § FMH Miljöinspektör  

Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

2.2.5 Besluta i ärende om tillstånd att inom område som pekas ut i lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter hålla sådana djur som där anges. 39 § FMH samt 4 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.6 
Besluta i ärende om tillstånd eller dispens för att sprida visst gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom områden som pekas ut i lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

40 § punkt 2 och 41 § FMH samt 
6 § LMHF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.7 Besluta i ärende om anmälan att anordna gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan 37 § FMH samt 7 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.8 Besluta i ärende om anmälan av upplag inom strandskyddsområde  8 § LMHF  Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.9 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta eller använda ny 
anläggning för grundvattentäkt i område med brist på sötvatten  9 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.10 Besluta om att anmälan ska göras för befintlig anläggning i område 
med brist på sötvatten 9 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.11 Besluta i ärende om tillstånd för installation av värmepump. 10 § LMHF  Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.12 Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i de 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. LMHF i sin helhet Miljöinspektör  

Miljöchef 
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2.3 Miljöbalken 10 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.3.1 Besluta i ärende om ansvar för förorenade områden som inte är 
miljöriskområden 2-10 §§ Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.3.2 Besluta i ärenden om anmälan om påträffad förorening 11 § Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.3.3 Besluta i ärenden om anmälan om efterbehandling 12-14 § Miljöinspektör  
Miljöchef 

  

2.4 Miljöbalken 14 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.4.1 Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska 
bekämpningsmedel.  14 § 14 kap MB samt 40 § FBM  Miljöinspektör  

Miljöchef 
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2.5 Miljöbalken 15 kap. 
AvfallsF (SFS 2011:927) samt LAF 
  Ärende Författning Delegat 

2.5.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och 
bortskaffa avfall. 

25 § 15 kap MB,  
45 § AvfallsF,  
5 § samt 86-89 §§ LAF 

Miljöinspektör  
Miljöchef  

2.5.2 Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit 
i fråga om att omhändertagande och borttransportering av avfall.  

§74-80 AvfallsF  
samt 5 §, 86-89 §§ LAF 

Miljöinspektör  
Miljöchef  

 

2.6 Miljöbalken 24 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.6.1 
Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut som har fattats med 
stöd av delegation. 

8 §  Miljöinspektör  
Miljöchef 
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2.7 Miljöbalken 26 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.7.1 Besluta att meddela föreläggande och förbud.  9 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. 13 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.3 Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 
högst 5000 kronor i varje enskilt ärende.  14 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.4 Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 
högst 10000 kronor i varje enskilt ärende.  14 § Miljöchef 

2.7.5 Besluta om att sända föreläggande eller förbud till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. 15§   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.5 
Besluta om att begära att den som driver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska 
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.  

19 § 3 st.  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.6 Besluta om att förelägga den som driver miljöfarlig verksamhet att 
avge miljörapport. 20 §   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.7 Besluta om föreläggande att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. 1 §   Miljöinspektör 

Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

2.7.8 

Besluta att meddela föreläggande om att den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för 
bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av 
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 

22 §  Miljöchef 

2.7.9 
Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess 
verkningar i stället ska utföras av någon annan och att utse någon att 
göra sådan undersökning. 

22 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.10 Beslut att delegationsbeslut ska gälla med omedelbar verkan även om 
det överklagas. 26 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

 

2.8 Miljöbalken 28 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.8.1 
Begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. 

1, 6 och 8 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.8.2 Besluta att meddela förbud att rubba eller skada mätapparat eller 
liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar.  7 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 
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2.9 Miljöbalken 30 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.9.1 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 5 000 kr. 3 § 30 kap MB samt MSAF Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.9.2 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 10 000 kr. 3 § 30 kap MB samt MSAF Miljöchef  

 

2.10 Jaktförordningen 
 Ärende Författning Delegat 

2.10.1 Besluta om skyddsjakt. 26 § Jaktförordningen (SFS 
1987:905) samt 6 § 6 kap KL Miljöchef  
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3. Livsmedelsärenden 
LML, LMF, LIVSFS, EG-förordningar samt Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
(SFS 2006:1166) 
  Ärende Författning Delegat 

3.1 Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.  Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.2 Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar 
av den berörda verksamheten under en lämplig tidsperiod. F 2017/625 Art 138 2 i Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.3 Beslut om att beordra att livsmedel destrueras. F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.4 

Beslut att ta hand om en vara som 
 

a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att 
släppas ut på marknaden i strid med 10 § LML eller de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 

 
b) avses med ett föreläggande eller förbud enligt 22 §, om 

föreläggandet eller förbudet inte följs. 

24 § LML 
34 § LMF 

  
Miljöinspektör om varans 
värde kan antas understiga 
5 000 kr. 
 
Miljöchef om varans värde 
kan antas överstiga 5 000 
kr.  

3.5 
Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, 
eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § 6 LML. 

24 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.6 Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än 
dem som de ursprungligen var avsedda för.  F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  

Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.7 
Beslut om att omhänderta en sändning av livsmedel till dess 
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande efterlevnad m.m.  

F 2017/625 Art 65 1 Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.8 
Föreskriva sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga 
för att se till att livsmedel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen 
följs. 

 Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.9 

Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på 
marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt förbjuda 
att de återsänds till den avsändande medlemsstaten eller beordra att 
de återsänds till den avsändande medlemsstaten 

F 2017/625 Art 138 2 d Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.10 Beslut om att beordra att livsmedel återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden. F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.11 

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs 
för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska 
biprodukter och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna, 
de EU och EG - bestämmelser som kompletteras av lagen samt de 
beslut som meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna 

22 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.12 Beslut att förena föreläggande och förbud med fast vite om högst 
5 000 kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende. 23 § LML. Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.13 Beslut att förena förelägganden och förbud med fast vite om högst 
10 000 kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende. 23 § LML. Miljöchef  

3.14 
Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk 
för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att 
smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel.  

25 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.15 
Beslut om skyldighet för den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs 
av livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LMF. Miljöinspektör  
Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.16 
Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning. 

12 § SLVFS 2001:30, omtryck 
LIVFS 2017:2 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.17 Beslut om att förordna att ett beslut ska gälla med omedelbar verkan 
även om det överklagas. 33 § LML. Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.18 Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag, 
samt beslut om årlig kontrollavgift. 3-6 §§ (SFS 2006:1166)  Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.19 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket 

Art. 79 2 c och art. 83 p 1 
2017/625, 
12-13 §§ (SFS 2006:1166) 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.20 Beslut om avgift för godkännande och registrering. 13-14 §§ (SFS 2006:1166) Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.21 
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar 
för sådan begäran föreligger 

27 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.22 

Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, de EU eller EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av 
EU eller EG-bestämmelserna. 

26 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.23 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna. F 2017/625 Art 138 2 c Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.24 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens F 2017/625 Art 138 2 e Miljöinspektör  
Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.25 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte 
överstiger 5 000 kr 

30 c § LML  
39 a – 39 i §§ LMF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.26 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte 
överstiger 10 000 kr 

30 c § LML  
39 a – 39 i §§ LMF Miljöchef 
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4.  Tillståndsärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

 Ärende Författning  Delegat 
Alkohollag (2010:1622) 

4.1 Beslut i fråga om återkallelse av tillstånd vid misskötsamhet  Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.2 Beslut i fråga om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag 
med stadigvarande tillstånd 8 kap 4 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.3 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  
Miljöinspektör 
Miljöchef 

4.4 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap  
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.5 Beslut i fråga om ansökan från konkursförvaltare att bedriva 
servering i enlighet med tidigare tillstånd  

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.6 Beslut i fråga om godkännande av ny bolagsman i befintligt bolag 9 kap § 11 AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.7 Beslut i fråga om att återkalla serveringstillstånd när verksamheten 
upphör vid serveringsställe 9 kap 18 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.8 Beslut att begära handräckning från Polisen för att utföra tillsyn 9 kap 9 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.9 Beslut i fråga om att meddela erinran 9 kap 17, 19 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.10 Beslut i fråga om att meddela varning 9 kap 19 § Samhällsbyggnadschef 

4.11 Beslut i fråga om att meddela förbud mot verksamhet 9 kap 19 § Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.12 Beslut i fråga om att avskriva ansökningsärende 
8 kap 10 § AlkL 
AlkF §§ 5, 6 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.13 Beslut i fråga om att meddela undantag från skyldighet att avlägga 
kunskapsprov 8 kap 12 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.14 Beslut i fråga om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov 8 kap 12 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

4.19 Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detaljhandlare 5 kap 3 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.20 Beslut att avslå ofullständig ansökan 5 kap 1 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.21 Beslut att avslå ansökan 5 kap 1 § TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.22 

Beslut om sanktioner 
a) Föreläggande 
b) Förbud 
c) Vite 

7 kap 9 § TobaksL 

a) Miljöinspektör 
Miljöchef 

b) Ej delegerat. Beslut 
fattas av nämnden. 

c) Ej delegerat. Beslut 
fattas av nämnden. 

4.23 Beslut att återkalla tillstånd om tillståndet ej längre utnyttjas 7 kap 10 § p 1 TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.24 Beslut att återkalla tillstånd 7 kap 10 § p 2–3 TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.25 Besluta att meddela varning 7 kap 11 § TobaksL Samhällsbyggnadschef 

4.26 Beslut att meddela föreläggande eller förbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare  7 kap 12 § TobaksL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.27 

Beslut att meddela varning eller försäljningsförbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

a) Varning 
b) Försäljningsförbud 1-7 dagar 
c) Försäljningsförbud 8 dagar eller längre 

7 kap 13 § TobaksL 

a) Samhällsbyggnadschef 
b) Samhällsbyggnadschef 
c) Ej delegerat. Beslut 

fattas av nämnden. 

4.28 Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite 7 kap 15  § TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.29 Beslut att begära polishandräckning 7 kap 19 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

4.34 Beslut i fråga om anmälan till Läkemedelsverket av brister vid 
försäljning av vissa receptfria läkemedel 

§ 21 Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel  

Miljöinspektör  
Miljöchef 

 
  



Sida 36 av 46 

5. Trafikärenden
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 

Ärende Författning Delegat 

5.1 

Erforderliga lokala trafikföreskrifter enligt vad som anges i 10 kap 3 
§ om begränsningar av trafik, enkelriktning, väjnings- och stopplikt,
hastighet, stannande och parkering m.m. på väg i enlighet med
kommunens gällande styrdokument och antagna policys.

TrF 10 kap. 1 § Gatuchef 

5.2 Upphävandeföreskrifter TrF 10 kap. Gatuchef 

5.3 
Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss 
vägsträcka under en kortare tid på grund av vägarbete eller liknande 
arbete, eller på grund av skador eller risk för skador på väg. 

TrF 10 kap. 14 § Gatuchef 

5.4 Undantag från bestämmelser om trafik i enlighet med angivna 
bemyndiganden i 3 § och i övrigt i enlighet med 4 och 5 §§. TrF 13 kap. 3 § Driftledare 

Gatuchef 

5.5 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. TrF 13 kap. 8 § Kommunvägledare 
Gatuchef 

5.6 Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. Gatuchef 

5.7 Återkallande av ärende från sökande Kommunvägledare 
Gatuchef 

5.8 Beslut om att återkalla parkeringstillstånd för rörelsehindrade Gatuchef 
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6. Namn- och adressättningsärenden 
Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 
  Ärende Författning Delegat 

6.1 Besluta om belägenhetsadress för bostad enligt riktlinjer för 
adressättning 10 § Handläggare adressättning 

6.2 Besluta i ärenden om fastställande av lägenhetsnummer samt 
underrätta fastighetsägare 11 § Handläggare adressättning 

6.3 Förelägga fastighetsägare att rapportera lägenhetsnummer samt 
informera boende och anslå lägenhetsnummer 22 § Handläggare adressättning 

6.4 Besluta om övriga belägenhetsadresser som inte omfattas av lagen 
om lägenhetsregister enligt riktlinjer för adressättning 

 Handläggare adressättning 
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7. Allmänna ärenden 
  Ärende Författning Delegat 
Brådskande ärenden  

7.1 Besluta i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas 6 kap 39 § KL 

BMN:s ordförande 
Vid nämndens ordförandes 
frånvaro eller förfall; 
nämndens vice ordförande 

Utfärda fullmakt 

7.2 Rätt att utse ombud att företräda nämnden i domstol, andra 
myndigheter och vid förrättningar 6 kap 15 § KL 

Ordförande 
Vice ordförande 
Bygglovchef 
Miljöchef 

7.3 Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kr   Ekonomichef 

Delgivningskvitto 

7.4 Rätt att skriva under delgivning ställt till bygg- och miljönämnden  

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
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 Ärende Författning Delegat 
Föreläggande upphör  

7.5 
Rätt att underteckna skrivelse till tingsrättens inskrivningsmyndighet 
om att bygg- och miljönämndens förutsättningar för föreläggande inte 
längre finns. 

 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

Förvaltningslagen  

7.6 
 Avvisa för sent inkommit överklagande 45 § FL (2017:900) 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Gatuchef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

7.7 Rättelse av skrivfel 
 
 
36 § FL (2017:900) 

Delegat i aktuellt ärende 

7.8 Rättelse av skrivfel och liknande avseende beslut som inte delegerats  Ordförande  
Vice ordförande 

7.9 Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt 
de förutsättningar som anges i FL. 37-39 §§ FL (2017:900)  Miljöchef 

Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
Överklaganden 

7.10 Rättidsprövning (bedömning om ett överklagande inkommit i rätt tid) 44-45 §§ FL (2017:900)  

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

Yttranden 

7.11 Besvara till nämnden ställda skrivelser och frågor från enskilda   

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

7.12 Lämna yttranden till polismyndighet i ärenden enligt ordningslagen.  Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.13 Besvara remiss av ärende angående tillfällig lokal trafikföreskrift  Trafikingenjör 

7.14 Besvara remiss i ärende där delegationsrätten inte begränsas av 6 kap. 
38§ KL.    

Samhällsbyggnadschef  
Miljöchef 
Bygglovchef 

7.15 Avstå att besvara remitterade detaljplaner  Samhällsbyggnadschef 

7.16 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i samband med överlämnande av 
inkommen överklagan.   

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
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Ärende Författning Delegat 

7.17 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende gällande komplettering av 
tillståndsärende. 

Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.18 
I tveksamma fall, då frågan hänskjutits från handläggare eller 
sekreterare, avslå eller bifalla begäran från enskild om utlämnande av 
allmän handling som rör bygg- och miljönämndens ansvarsområde. 

2 kap. 14 § TF (1949:105) 

OSL (2009:400) 

Bygglovchef 
Miljöchef 

7.19 Avstå att lämna yttrande ställt till bygg- och miljönämnden Samhällsbyggnadschef 

Dokumenthanteringsplan 

7.20 Antagande av dokumenthanteringsplan Samhällsbyggnadschef 

Energipris 

7.21 Besluta om vinnare av bygglovenhetens energipris utifrån inlämnat 
material 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Avskrivning 
7.22 Att avskriva ärenden där vidare hantering inte bedöms nödvändig utifrån: 

7.22.1 - Miljöbalken och Livsmedelslagen Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.22.2 - Plan- och bygglagen

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 
Utdömande av vite 

7.23 Ansöka om utdömande av vite  
Samhällsbyggnadschef  
Miljöchef 
Bygglovchef 

Utbildning och ersättning 

7.24 Beslut om utbildning av nämndens ledamöter  BMN:s ordförande 

7.25 Beslut om utbildning av nämndens ordförande  BMN:s vice ordförande 

7.26 Beslut om deltagande och rätt till ersättning enligt ERS för förrättning  BMN:s ordförande 

Tillgänglighet 

7.27 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service 12 § DOS Samhällsbyggnadschef, får 
vidaredelegeras 

Förvaltningschefens vidaredelegering 

7.28 
Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till annan anställd i 
kommunen, i den mån beslutanderätt enligt denna delegationsordning 
delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde 

7 kap. 6 § KL Samhällsbyggnadschef 
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8. Inköp och upphandling 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145) 
  Ärende Författning Delegat 

8.1 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet 
för varor och tjänster eller om upphandlingen är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

    

8.1.1 Beslut i fråga om att genomföra upphandling.   Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

8.1.2 
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett 
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående 
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal. 

  Budgetansvarig chef 

8.2 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under 
tröskelvärdet för varor och tjänster förutsatt att upphandlingen inte är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

    

8.2.1 Beslut i fråga om att genomföra upphandling.   Budgetansvarig chef 

8.2.2 
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett 
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående 
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal. 

  Budgetansvarig chef 

8.3 Beslut i fråga om avrop från gällande ramavtal.   Budgetansvarig chef 

 
  



Sida 44 av 46 
 

9. Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:526) 
 Ärende Författning Delegat 
Beslut under handläggningen 

9.1  
Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning, exempelvis 
obefogade klagomål avseende lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

  Miljöinspektör 
Miljöchef 

9.2 Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar 
att den inte kan tas upp till prövning  20 § andra stycket FL  Miljöinspektör 

Miljöchef 

9.3 Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka 
personligen vid handläggningen av ett ärende  14 § första stycket FL  Miljöinspektör 

Miljöchef  

9.4 Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag 
inte längre får medverka i ärendet  14 § andra stycket FL  Miljöchef  

Samhällsbyggnadschef 

9.5 
Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § 
första stycket FL  

15 § första stycket FL  Miljöinspektör 
Miljöchef 

9.6 
Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet 
genom en fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första 
stycket FL  

15 § andra stycket FL  Miljöinspektör 
Miljöchef 

9.7 Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren  21 § FL  Miljöinspektör 
Miljöchef 

Upplysningar och tillträde 

9.8 Beslut om att av den som driver serveringsställe begära de 
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.  5 § LTSS  Miljöinspektör 

Miljöchef 
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Ärende Författning Delegat 

9.9 Beslut om att begära tillträde till sådana lokaler, områden och entréer 
som avses i 3 § för att utöva tillsynen. 5 § LTSS Miljöinspektör 

Miljöchef

9.10 Beslut om att hos Polismyndigheten begära sådan hjälp som behövs 
för genomförande av åtgärder enligt lagens 5 §. 6 § LTSS Miljöinspektör 

Miljöchef

Förelägganden och förbud 

9.11

Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 
§ och anslutande föreskrifter för att förhindra spridning av det virus
som orsakar covid-19.  
Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om 
maximalt 5 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS 
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef

9.12

Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 
§ och anslutande föreskrifter för att förhindra spridning av det virus
som orsakar covid-19. 
Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om 
maximalt 10 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef

9.13

Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe, för viss 
tidsperiod eller tills vidare. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 
5 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS 
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef

9.14 

Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe, för viss 
tidsperiod eller tills vidare. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 
10 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef

9.15

Beslut om förbud mot öppethållande avseende viss del av 
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 
5 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS 
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef
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Ärende Författning Delegat 

9.16 

Beslut om förbud mot öppethållande avseende viss del av 
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 
10 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef

9.17

Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller del av 
serveringsställe under vissa tider på dygnet. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 
5 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS 
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef

9.18 

Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller del av 
serveringsställe under vissa tider på dygnet. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 
10 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef

9.15 Beslut om förordnande att ett föreläggande eller förbud ska börja 
gälla vid en annan tidpunkt än den som anges i 7 § tredje stycket 7 § tredje stycket LTSS 

Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

9.16 Återkallelse av ett föreläggande eller förbud som meddelats med 
stöd av delegering. 

Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut 

9.17 Överklagande av beslut eller dom som innebär en ändring av 
delegatens beslut. 

Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef
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Handläggare 
Gabriel Winter 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-16 

Diarienummer 
BMN-2022/95 

Bygg- och miljönämnden 

Tillsyn Segerstaskolan, SÄRSTA 3:398, HS.2018.114 Genova 
Segersta AB 

Förslag till beslut 
1. Bygg-och miljönämnden förbjuder fastighetsägaren, Genova Segersta AB med

organisationsnummer 559278-2857, att från och med den 1 augusti 2022 upplåta och
använda byggnaderna tillhörande Segerstaskolan på fastigheten Särsta 3:398 för skol- 
och fritidshemsverksamhet.
Förbudet gäller så länge konstaterade fuktskador och mikrobiell påväxt enligt den
byggnadstekniska undersökningen utförd av Polygon/AK med rapport inkommen 2022-
02-25 kvarstår och tills samtliga rekommenderade åtgärder enligt rapporten (s.28) för att
eliminera fuktskadorna är utförda (bilaga 1).

2. Beslutet ska gälla omgående även om det överklagas.

Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har mottagit återkommande klagomål angående inomhusmiljön på 
Segerstaskolan sedan 2017. Ärendet har sitt ursprung i en inspektion på förskoleklass 16 
oktober 2017. Vid besöket framkom att elever och lärare upplever ospecifik 
byggnadsrelaterad ohälsa. Detta har medfört återkommande kontakter med fastighetsägare 
och hyresgäst samt uppföljande besök. 

Bakgrund 
Miljöenheten har mottagit återkommande klagomål angående inomhusmiljön på 
Segerstaskolan sedan 2017 och vid varje tillsynsbesök har brister noterats. Ärendet har sitt 
ursprung i en inspektion på förskoleklass 16 oktober 2017. Vid besöket framkom att elever 
och lärare upplever ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa. De beskrev bland annat problem 
med "dålig lukt", "instängt” och ”torr luft”. De symtomen som de beskrev var trötthet, 
huvudvärk, ögonirritation, problem i näsa (irritation, nästäppa) och luftvägar (irritation, 
heshet, hosta). Detta har medfört återkommande kontakter med fastighetsägare och 
hyresgäst samt uppföljande besök.  

Under de nästan fem år som fortlöpt, har bl.a. följande inträffat: 
• Vid inspektion den 22 oktober 2018 uppmärksammades en avvikande lukt i bland

annat musikrummet och heshet hos personal noterades vid besöket. Det luktade
svagt avvikande i rum där vatten har runnit in via takfönster. Takfönster var också
fuktskadade på några ställen.

• Vid en uppföljande inspektion den 10 oktober 2019 hade enligt uppgift yttertaket
lagats men fortfarande fanns avvikande lukt i vissa rum. Ventilationen var på mycket
låg nivå och nästan avslagen i vissa rum.
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• En statusbesiktning utfördes under 2020 där föreslogs bl.a. åtgärder på yttertaket och
ventilationen. Besiktningen ledde till att dåvarande fastighetsägare Riflex AB vidtog
åtgärder, bland annat har taket lagats i flera omgångar.

• Den 26 november 2020 genomfördes en inspektion på skolan med en representant
från Arbets- och miljömedicin närvarande.

• Under december 2020 förvärvade Genova Segersta AB fastigheten.
• Trots åtgärderna har skador och rapporterade hälsobesvär fortsatt. En

enkätundersökning, en s.k. ”Örebroenkät” genomfördes i mars 2021 som visade att
flertalet i personalen upplever besvär av dålig och instängd luft. En del av personalen
har även så svåra symptom att de inte kan vistas i lokalerna.

• Den 21 augusti 2021 rann stora mängder vatten in i delar av lokalerna. En del av
tillbudet filmades. Vattnet torkades upp, men då inga ytterligare åtgärder vidtogs, går
det inte att utesluta att detta medfört ytterligare fuktskador.

• Knivsta kommuns miljöchef genomförde en inspektion på skolan den 1 november
2021 och upplevde besvär bland annat från luftvägarna av att vistas i lokalen. Vid
besöket syntes tydliga tecken på fuktskador på väggar och tak.

Ett föreläggande om att vidta åtgärder, bland annat att utföra en byggnadsteknisk utredning, 
en riskbedömning samt en kostnadsuppskattning skickades till fastighetsägaren Genova 
Segersta AB den 2 december 2021. En rapport från den byggnadstekniska undersökningen 
utförd av Polygon AK med tillhörande kemiska och mikrobiologiska analyser, inkom den 25 
februari 2022. I rapporten finns flertalet avvikelser som kan ge negativ inverkan på 
inomhusmiljön. Undersökningen visade förekomst av fuktskador och mikrobiell skada i 
skolans lokaler. I rapporten listas också ett antal allmänna åtgärdsrekommendationer.  

Den 14 mars 2022 inkom en riskbedömning och kostnadsberäkning för föreslagna åtgärder. 
Kostnadsuppskattningen för att genomföra åtgärderna som rekommenderas i den 
byggnadstekniska skadeutredningen uppgår totalt i 15 064 500 kronor exklusive moms. I 
riskanalysen föreslås fyra stycken åtgärder. Segerstaskolans ansvar för åtgärder föreslås 
bestå i  grundlig städning av lokalerna inklusive tvätt av textilier och att personal som 
upplever besvär får besök hos Företagshälsan. Genovas ansvar föreslås vara att sätta in 
luftrenare och sedan byta ut skadade material. 

Ett förslag till beslut kommunicerades med Genova Segersta AB den 4 april 2022 med 
möjlighet att lämna in synpunkter till 25 april 2022. En kopia skickades även till 
Utbildningsnämnden i Knivsta kommun. 

Yttranden 
Genova har 25 april 2022 lämnat in ett yttrande med synpunkter på förslaget. Genova delar 
inte nämndens bedömning och framför bl.a. att ett förbud inte är proportionerligt och är mer 
ingripande än vad som behövs, att tidsfristen är orimlig då det inte är möjligt att vidta 
åtgärder innan förbudet träder i kraft, att förbudet är för preciserat och att 
verkställighetsförordnandet strider mot lagen. 
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Bedömning 
Enligt 9 kap. 9 § MB om särskilda bestämmelser om hälsoskydd ska lokaler för allmänna 
ändamål, som omfattar lokaler för undervisning, brukas så att olägenhet för människors 
hälsa inte uppkommer. Ägaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenhet för 
människors hälsa.  
Barn och ungdomar har skolplikt och tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolans 
inomhus- och utomhusmiljö är därför viktig för barnens hälsa och välbefinnande. Barn är 
även särskilt känsliga för faktorer i den omgivande miljön och påverkas ofta mer än av dem 
än vuxna. Risken för flera vanliga folksjukdomar och besvär, så som försämring och 
utveckling av astma och allergi, kan påverkas av fysiska och kemiska faktorer i den miljö 
som barnen växer upp i. Barn riskerar också att utsättas för högre exponering för olika 
miljöfaktorer eftersom de äter, dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsstorlek. 

I inkommen riskanalys står det att ”Man upplever inte att eleverna har besvär av 
inomhusmiljön i någon större utsträckning.” Uttalandet omfattar en bedömning av hälsan hos 
ett hundratal barn och det framgår inte i riskanalysen vad uttalandet grundar sig på. Det finns 
ett känt samband mellan fuktskador och hälsobesvär. Risken för luftvägsinfektioner och 
besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka. Personer som 
har astma kan få mer besvär och personer med allergi kan påverkas negativt. Vid 
bedömningen av risken för olägenhet ska särskild hänsyn tas till personer som är något 
känsligare än normalt, till exempel barn och personer med astma eller allergier. 
Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska därmed tillämpas.  

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en verksamhet utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att 
anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § miljöbalken en störning som 
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa 
eller helt tillfällig. Olägenhet för människors hälsa bedöms i detta fall föreligga p.g.a. de 
konstaterade fuktskadorna i skolbyggnaderna som redovisas i rapporten från Polygon AK 
samt besvärsbeskrivningen redovisat i Örebroenkäten.  

Vägledning för bedömning av risken för olägenhet för människors hälsa på grund av 
fuktskador finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:14) om fukt och 
mikroorganismer. Där anges att bl. a. följande bör beaktas:  

- Det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt.
- Mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från
t.ex. källare, grund eller vind, till rum där människor vistas stadigvarande.
- Fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till.
- Fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet
material.
Bedömningen bör göras efter en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter, där
hänsyn även bör tas till känsliga personer. Kompletterande vägledning till det allmänna rådet
finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.
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En rimlighetsavvägning har skett enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Bygg- och miljönämnden 
bedömer med hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:4), 
skadornas omfattning, barns särskilda känslighet och den långa tid som förflutit sedan 
hälsobesvären först uppmärksammades att ett förbud mot att använda lokalerna för skol- och 
fritidsverksamhet är befogat. De åtgärder som tidigare vidtagits för att förbättra 
inomhusmiljön har varit bra men bedöms inte vara tillräckliga för att undanröja risken för 
olägenhet för människors hälsa på grund av de fuktskador och den mikrobiella tillväxt som 
föreligger. Så länge de fuktskadade byggnadsmaterialen finns kvar, finns det risk att 
skadorna kan förorena rumsluften och ge upphov till hälsobesvär. Även torra skador innebär 
exponering för fuktskada. Bygg- och miljönämnden bedömer att de planerade åtgärderna 
redovisade i riskbedömningen inte är tillräckligt tydligt beskrivna. Vidare saknas en tidsplan 
för när åtgärderna ska vara vidtagna. 

Med hänsyn till att det gått cirka fem år sedan problemen först uppmärksammades vid 
tillsynen och omfattningen av skadorna i skaderapporten anser bygg- och miljönämnden att 
det inte är acceptabelt att elever eller personal ska vistas i lokalerna efter innevarande läsårs 
slut. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att det inte är rimligt genomförbart och därmed inte rimligt 
att kräva att utbildningsnämnden flyttar på 200 barn mitt under termin. Att kräva det skulle 
också riskera orsaka en stor stress hos barnen. Enligt uppgift har utbildningsnämnden den 
12-13 mars 2022 utfört en grundlig städning av lokalerna och tvättat textilier och möbler och
Genova installerat luftrenare i lokalerna 31 mars 2022 i enlighet med handlingsplanen i
riskbedömningen. Att dessa åtgärder har vidtagits och att sommarlovet, där
undervisningsverksamhet inte bedrivs i lokalerna, infaller under perioden mellan när beslut
fattas och verkställs är också bidragande faktorer till nämndens bedömning att
undervisningsverksamhet får bedrivas i lokalerna terminen ut.

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 (2018:1197). Barnets rättigheter ska 
beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i ärenden som rör 
barn. Det framgår i artikel 3 att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa. Konventionsstaterna ska tillförsäkra barnet sådant skydd 
som behövs för dess välfärd och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga 
lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder. Konventionsstaterna ska även säkerställa 
att institutioner som ansvarar för skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 
normer, särskilt vad gäller hälsa. 

På grund av de allvarliga hälsorisker som fuktskador kan medföra och att det är barn från 6 
år och uppåt som vistas i lokalerna samt att ärendet pågått under flera år med olika åtgärder 
som har vidtagits men som visat sig varit otillräckliga, bedöms det skäligt att besluta om 
verkställighetsförordnande enligt 26 kap. 26 § miljöbalken. Skälet till detta beslut är att risken 
för negativa hälsoeffekter för barnen bedöms vara så överhängande. Bedömningen görs 
därmed att lokalerna inte ska användas för skol- och fritidsverksamhet vid skolstarten på 
höstterminen 2022.  
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Information om avgift 
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning i ärendet. Med handläggning 
menas beredning av ärendet, besiktningar och inspektioner, utformning av skrivelse, samt 
överläggningar och sammanträden som kan hänföras till ärendet. 
Beslut om tillsynsavgift utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

Upplysningar 
Förbudet är vidare begränsat till att bara omfatta skol- och fritidsverksamhet eftersom barn är 
särskilt känsliga för fuktskador i byggnader och löper större risk att bli sjuka, vilket motiverar 
att särskild hänsyn tas. Om Genova vill använda lokalerna till annat ändamål bör en dialog 
föras med bygg- och miljönämnden. 
Förbudet är formulerat på sådant sätt att samtliga åtgärder listade i skaderapporten ska 
vidtas. Denna formulering är avsedd att uppfylla myndighetens krav på tydlighet (HFD 2017 
ref. 21). Då en sakkunnig har uttalat sig har nämnden ingen anledning att ifrågasätta 
bedömningen av rekommenderade åtgärder och åtgärdsförslagen. Om Genova anser att 
andra tekniker kan ge samma resultat (2 kap. 3§ MB) och vill avvika från åtgärderna 
specificerade i beslutet kan de inkomma med en preciserat motivering som bygg- och 
miljönämnden får ta ställning till. Denna dialog kan föras efter att beslut är fattat. 

Bilagor 
Bilaga 1: Rekommenderade åtgärder från s. 28 i den byggnadstekniska undersökning utförd 
av Polygon/AK 2022-02-25 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Rapport Polygon/AK (124630) 2022-02-25 
Riskbedömning (125078) 2022-03-14 
Kostnadsuppskattning (125077) 2022-03-14 
Örebroenkät (117022) 2021-03-22 
Yttrande (126265) 2022-04-25 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltare Genova Fastigheter, Christelle Lestander christelle.lestander@genova.se 
Knivsta kommun, Utbildningsnämnden knivsta@knivsta.se  
Utbildningschef, Tapio Liimatainen tapio.liimatainen@knivsta.se  
Lokalförsörjningschef, Eva Mårtensson Eva.Martensson@knivsta.se  

Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 

mailto:christelle.lestander@genova.se
mailto:knivsta@knivsta.se
mailto:tapio.liimatainen@knivsta.se
mailto:Eva.Martensson@knivsta.se
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BILAGA TILL BESLUT. 

 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, 
men det ska sändas till Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. 
 
Ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer eller beskriv i korthet 
vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring som önskas.  
 
Överklagandet bör vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt person-
/organisationsnummer på den som överklagar bör också anges. 
 
Bygg- och miljönämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet.  
 
Bygg- och miljönämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning. 

Mer information 
Kontakta Bygg- och miljönämnden, tel. 018-34 70 00, eller ovanstående handläggare. 
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Bilaga 1: Rekommenderade åtgärder från s.28 i den byggnadstekniska 
undersökning utförd av Polygon/AK, inkommen 2022-02-25 

• Utfackningsväggar under fönster: 
ο Samtligt organiskt material rivs från golvnivå upp till fönster, dvs.: 
ο Träsyllar/träreglar 
ο Isolering 
ο Lindrevning och träkilar 
ο Isolering, asfaboard samt kartongisolering som ligger som randisolering 

ibetongbjälklaget. 
• Fönster samt allt organiskt material kring fönster rivs och kasseras. 

ο Obs! Eternitskivor innehåller sannolikt asbest, rekommenderas att provtagning 
utförs. 

ο Ny fuktsäker väggkonstruktion projekteras. Möjligen kan denna muras upp i 
sin helhet alt. att oorganiska material används såsom stålreglar. 

• Lättväggar i korridor, bibliotek och kontor: 
ο Väggar kapas ca 30-40 cm upp från golvnivå och allt material upp till denna 

nivå kasseras. Vid friläggning ser man vart skarv går för tidigare renoverad 
vägg. 

ο Kontroll utförs av underliggande konstruktion m.h.p ev. Luktsmitta. 
ο Fortsatt kontroll utförs längre upp på vägg med hänseende på ev. fuktskador. 

Alt. Att vägg på några ställen friläggs för kontroll. 
• Takfönster: 

ο I första hand är rekommendationen att en fortsatt utredning utförs av material 
ovan nedersta fönsterglaset. Dvs. kontroll av ev. fuktskador på gips, spontade 
brädor längst med takfönstrets sidor. 

ο Minimum åtgärd är att underliggande träregel (ligger runt fönster mot 
betongbjälklag) byts ut och kasseras samt närmaste ytskikt flexas bort. 

ο Man bör även säkerställa att konstruktionen blir lufttätt mot vindsutrymmet. 
• PP1, mikrobiella skador innervägg: 

ο Väv och färg samt underlaget flexas bort, bedömningsvis ca 50 cm upp från 
golvnivå. 

• IV1, mikrobiella skador slits samt tak: 
ο Gipsskivor kapas ca 50 cm upp från golvnivå och byts ut. 
ο Färg i tak flexas bort. 
ο Fuktskadade skåpinredning kasseras och byts ut. 

• MP8, mikrobiella skador under tröskel (dörrpost) 
ο Tröskel rivs och kasseras. Plastmatta samt underliggande lim/ytskikt flexas 

bort ca 20 cm ut från tröskel. 



Sida 8 av 8 

 
 

 
  

 
• PP6, mikrobiella skador under trösklar: 

ο Trösklar rivs och kasseras. 
ο Underliggande golvyta städas noggrant. 

• Generellt bör anslutningar mellan golvytskikt och trösklar tätas dvs. så att inte fukt 
kan tränga ned under dessa. 
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Uppdragsnamn  Revisionsdatum Upprättad av 

Segerstaskolan Knivsta, byggnadsteknisk 
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2022-02-16 Josua Klingberg 

Beställare Referens Granskad av 

Genova Segersta fastigheter AB Christelle Lestander Johan Tannfors 

Beställarens ordernummer Undersökningsperiod 

Diarienummer HS.2018.114 December 2021, Januari samt 
februari 2022 

Sammanfattning 
Klagomål på inomhusmiljön har framförts på Segerstaskolan under en längre tid. Lärare och elever 

upplever ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa. Lärare beskriver problem med dålig lukt, instängt och torr 

luft. Även symtom såsom huvudvärk, trötthet, ögonirritation, problem med näsa och luftvägar.  

Polygon/AK har av Genova Segersta fastigheter AB fått i uppdrag att utföra en byggnadsteknisk 

undersökning av byggnaden. Följande har konstaterats: 

• Mikrobiella skador har konstaterats via analys i 5 av 8 prover på träsyllar i utfackningsväggar. 

Generellt noteras missfärgningar och fuktrosor i nederkant väggar.  

• Mikrobiella skador har konstaterats via analys i 9 av 9 provhål vid nederkant fönster i anslutning 

till utfackningsväggar. Generellt har missfärgningar, fuktrosor och lokala rötskador konstaterats.  

• Träskyddsbehandlade syllar vilka avger avvikande lukter har noterats i 4 av 4 provhål i 

lättväggar (korridor och bibliotek). 

o Analys av träsyll påvisar innehåll av klorfenol.  

o I YV20 noterades synliga mögelskador. 

o I YV21 noteras att väggen renoverats i överkant, sannolikt vid fönsterbyte.  

• Vid två platser i skolan noteras mikrobiella skador på innerväggar pga. tidigare takläckage.  

• Mikrobiella skador har konstaterats på träreglar kring takfönster vid 2 provplatser.  

• Generellt bedöms städningen som bristfällig i skolan.  

• Partikel/damm noteras i tilluftsdon samt i ventilationsaggregat (tilluftssidan efter filter).  

• Ventilationsaggregat är synligt otätt i luckan till tilluftssidan. Noteras att luft sugs in i aggregat.  

 

Bedömning samt rekommenderade åtgärdsförslag har lämnats i slutet av rapporten.  
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Uppdragsbeskrivning 
Utföra en byggnadsteknisk utredning av Segerstaskolan fastighet 3:398. Denna utredning ska innefatta 

golv-, vägg- och takkonstruktion med avseende på förekomst av fukt och mikrobiell tillväxt. 

Utredningen ska även innefatta byggnadens ventilationssystem. Resultatet ska sammanfattas i en 

skriftlig rapport med förslag till åtgärder för eventuella konstaterade skador.  

Bakgrund 
Miljöenheten har mottagit återkommande klagomål på inomhusmiljön på Segerstaskolan i Knivsta. 

Ärendet har sitt ursprung i en inspektion på förskoleklass 16 oktober 2017 då det framkom att lärare 

och elever upplever ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa. Lärare beskrev problem med dålig lukt, 

instängt och torr luft. Även symtom såsom huvudvärk, trötthet, ögonirritation, problem med näsa och 

luftvägar.  

Vid påföljande inspektioner 2018-2019 uppmärksammades avvikande lukter i vissa rum samt att 

takfönster var fuktskadade.  

Örneholms bygg utförde en statusbesiktning under 2020 och föreslog bl. a. åtgärder för yttertaket och 

ventilationen. Efter detta har bland annat taket setts över.  

Trots åtgärderna har det fortsatt rapporterats hälsoproblem. Örebroenkäten genomfördes mars 2021 

och visade att flertalet ur personalen upplever besvär med dålig och instängd lukt.  

Under augusti 2021 rann det in vatten från taket vid ett ställe. Detta torkades upp men inga ytterligare 

åtgärder ska ha utförts.  

Tillgängliga handlingar 
• Planritning med markering för rum med upplevda problem.  

• Föreläggande från Knivsta kommun daterad 2021-12-02. 

Kortfattad objektsbeskrivning  
Byggnadstyp: Skolbyggnad i 1-plan 

Byggnadsår: Bedömningsvis 1950-60 talet 

Grundläggning: Krypgrund/kulvert med platsgjutet betongbjälklag 

Stomme: Lättbetong/stål 

Tak: Låglutande motfallstak med papptäckning på råspont. Uppstolpat 

träregelverk på vindsbjälklag av platsgjuten betong.  

Fasad: Träpanel samt puts. Lokalt även eternitskivor samt plåt på övre delar.  

Värmesystem: Vattenburen värme med radiatorer 

Ventilationssystem: Mekanisk till- och frånluft med roterande värmeväxlare.  
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Figur 1 planritning över skolan med skolan där verksamheten markerat problemrum P (* är rum där undertecknad fått info från personal på plats 

om problem) samt undersökta rum 1-9 

 

http://www.polygongroup.se/


 

 

 

 

 

 

Polygon Sverige AB 
171 23 Solna 
Växel: 020-235235  
www.polygongroup.se  

 

 

 

 

Figur 2 skiss över utfackningsväggar, baserat på okulära noteringar.  

 

 

Metoder och bedömningsgrunder 
• Okulär kontroll samt subjektiv luktbedömning 

• Fuktkvot har uppmätts med Protimeter MMS med stift och hammarelektrod.  

• Fuktindikering har utförts med Gann UNI 1.  

• Rökflaska har använts för kontroll/detektion av luftrörelser.  

• Konstruktionsingrepp har utförts i utfackningsväggar samt i golv. Materialprover har tagits ut 

och skickats till externt labb för mikroskopiering.  

  

http://www.polygongroup.se/
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Utredningsstrategi 
• Inititalt utfördes en kortare rundvandring med fastighetsskötare invändigt samt i 

krypgrund/kulvert.  

• Okulär besiktning av klassrum, korridorer, ovan installationstak, i kulvertar samt på 

vindsutrymmet. I samband med detta utfördes fuktindikering främst mot golv men även mot 

andra delar där tex. läckage skett.  

• Konstruktionsingrepp i utfackningsväggar samt materialprovtagning.  

• Kontroll av golvkonstruktion med materialprovtagning .  

• Okulär kontroll av ventilationsanläggning 

Resultat 

Invändigt 

Noteringar: 

• Ingen direkt avvikande lukt har upplevts under besiktningstillfällena.  

• Rinnmärken noteras på flera av takfönstrens sidor. Noteras även färg/spackelsläpp längs med 

trälist på undersida takfönster.  

o En enklare glasskiva finns i botten av takfönstret (ej lufttät).  

o Öppet ventilationshål till spirorör i sidan av takfönstren (oklart vart dessa ansluter till).  

• Generellt bedöms städningen som bristfällig.  

o Damm/smuts och spindelnät i golvvinklar samt på inventarier.  

• Lokalt rikligt med damm/smuts ovan installationstak.  

• Sprickor/färgsläpp generellt på insida fönster/anslutning mot väggar.  

• I korridorer och WC grupper generellt ”nyare” plastmattor. Linoleummattor i klassrum.  

• I korridorer är det ”nyare” fönster. 

• Svällda smygar i nederkant på flertalet ställen i korridorer vid ytterdörrar.   

• Äldre stängda ventilationsdon noteras i korridor samt ovan installationstak.  

• Noteras även äldre ventilationsdon som ej är helt stängda i korridor.  

• I kök är äldre ventilationsdon lockad i överkant, dock rikligt med sedimenterat damm längst 

med kanalens sidor.  

• Generellt noteras sedimenterat damm på/i nyare ventilationsdon. Bedöms likvärdigt i 

problemrum såsom referensrum.  

• Mycket damm på/i frånluftsdon.  

• Läckage har skett från tak i korridor. Provplats PP3 på figur X.  

o Inga förhöjda fuktindiktioner noterades på undersida betongbjälklag eller på vägg. 

Målad vävv på tegel/betongvägg.  

o Synliga mögelskador bakom väv på nedre delen av vägg.  

o Tydlig mögellukt upplevdes från utaget materialprov av väggväven.  

• Rum markerade med 1-9 har kontrollerats mer noggrant. 1-6 är markerade som problemrum 

samt 7 är referensrum. Rum 8 är också rum med klagomål enligt personal på plats. 
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Foto 1 prickor/färgsläpp vid fönster/vägg (provpunkt 
YV10) 

Foto 2 damm beläggningar på tilluftsdon 
(undertecknad har dragit med fingret). 

  

Foto 3 damm beläggningar på tilluftsdon Foto 4 synliga mögelskador bakom väven (samt 
mögellukt) på innervägg provplats PP1 (tidigare 
takläckage). 
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Utvalda rum har kontrollerats lite mer ingående, markerade med siffror 1-10 på planritning figur 1.  

1. Rum med klagomål enligt verksamheten.  

• Rum som öppnats upp (både ritning indelat i två rum).  

• Plastmatta samt linoleummatta.  

• Färgsläpp/bubblor runt takfönster.  

• Prov på träregel (TP1) kring takfönster visar på förhöjda halter bakterier samt svampar dvs. 

bedöms som mikrobiell skada.   

• Synliga luftrörelser ned från takfönster. 

• Äldre ventkanal ”tätad” med plast, små luftrörelser in till rum noterades.  

• Låga fuktindikationer på golv.  

• Till och frånluft finns. 

  

Foto 5 rum där innervägg öppnats upp. Äldre 
ventilationsdon noteras i överkant foto, se foto 8. 

Foto 6 linoleummatta uppskuren MP3 

  

Foto 7 prov uttaget på trälist TP1 Foto 8 äldre ventilationsdon tätad med plast 
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2. Rum med klagomål enligt verksamheten.  

• Något instängd lukt upplevdes vid inträdet  

• Linoleummatta på golv. Låga fuktindikationer noterades.  

• Små synliga luftrörelser in vid sprickor fönster/utfackningsvägg.  

• Dammigt på/i tilluftsdon 

• Både till-/frånluft i rummet.  

3. Rum med klagomål enligt verksamheten. 

• Tidigare två rum som öppnats upp.  

• Två takfönster finns.  

• Luftrörelser både upp/ned vid takfönster.  

• Färg/spackelsläpp kring fönster vid trälist.  

• Prov på trälist (TP2) visar på kraftigt förhöjda halter bakterier samt något förhöjda halter 

svampar dvs. bedöms som mikrobiell skada.  

• Rikligt med damm ovanför innertaksplattor 

• Små luftrörelser ned vid äldre ventilationsdon (foto  

  

Foto 9 sprickor/ytskiktssläpp kring takfönster Foto 10 ytskikt borttaget och missfärgad trälist frilagd 
(provplats TP2) 

  

Foto 12 dammigt ovanpå innertaksplattor Foto 13 äldre ventilationsdon ovan installationstak 
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4. Kök med klagomål enligt verksamheten.  

• Plastmatta på golv. Inga förhöjda fuktindikationer mot golv.  

• Takfönster med synliga rinnmärken på sidorna.  

• Luftrörelser uppåt vid takfönster vid tillfället 

• Damm/smuts i tilluftsdon 

5. Kontor med klagomål enligt verksamheten. 

• Linoleumlukt vid inträdet till rum.  

• Låga fuktindikationer mot golv.  

• Enbart frånluftsventilation 

• Damm/spindelnät i golvvinkeln.  

• Sprickor/färgsläpp kring nederkant fönster/anslutning mot vägg.  

• Linoleummatta snittades (MP7).  

o Linoleumlukt 

o Lumppapp samt svartlim under matta (kan innehålla asbest).  

• I referensrum nr 9 finns tilluft.  

 

 

Foto 14 enbart frånluftsventilation i aktuellt rum  

 

6. Kök med klagomål enligt verksamheten. 

• Plastmatta på golv. Låga fuktindikationer på golv.  

• Äldre ventilationsdon är full med damm/smutsbeläggningar i kanal. Lockad längre upp.  

• Inga synliga sprickor/ytskiktssläpp kring takfönster.  

• Rikligt med smuts ovanför innerfönster i takfönster.  

o Luftrörelser både upp och ned vid takfönster.  

• Dörrkarm är rostig i nederkant.  

• Tröskel lyftes upp.  

o Missfärgningar/misstänkta mögelskador.  

o Prov togs ut på plastmatta/spackel (följde med mattan). Analysen påvisar förhöjda 

halter bakterier samt något förhöjda halter svampar. Dvs. bedöms som mikrobiell 

skada.  
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Foto 15 rikligt med damm i lockad ventkanal Foto 16 provplats MP8 (mikrobiella skador under 
tröskel) 

7. Klassrum referensrum 

• Ingen avvikande lukt upplevdes.  

• Linoleummatta på golv. Låga fuktindikationer noterades.  

• Smuts/damm i tilluftsdon.  

• Matta snittades (MP9).  

o Enkel linoleummatta 

o Svag linoleumlukt (ej avvikande) 

o Låga fuktindiktioner 

o God vidhäftning.  

8. Klassrum med klagomål enligt lärare på plats (ej utmarkerad från verksamheten). 

• Något instängd lukt upplevdes vid inträdet.  

• Linoleummatta på golv, låga fuktindikationer noterades.  

• Fuktrosor/färgsläpp i innertak kring rörslits. 

o Inga förhöjda fuktindikationer mot tak (dvs. äldre läckageskada).  

o Okulärt synligt mögel på nederkant gipsskiva bakom golvlist.  

• Provhål IV1 (slits nederkant) 

o Kraftiga mögelskador på baksida gipsskivor.  

o Plåtreglar.  

o Låga fuktindikationer.  

• Fuktrosor/missfärgningar på spånskivor under diskbänk.  

10. Sjuksköterskans rum (rum med problem). 

• Ingen avvikande lukt upplevdes.  

• Låga fuktindikationer mot plastmattan (FI 55). Något högre mot altandörr/tröskel, FI 75.  

• Sprickor i vägg/fönster, kännbara luftrörelser.  

• Missfärgningar under mattuppvik mot tröskel.  

• Synligt otätheter utvändigt mot fönster/dörr anslutningar.  

• Misstänkta begynnande rötskador på tröskel (tröskel mögelskadad enligt analys YV24). Troligen 

har dörr byggts igen till en vägg.  
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Foto 17 synliga mögelskador på gipsskivor bakom 
golvlister 

Foto 18 synliga mögelskador i slits på gipsskivor 

  

Foto 19 provhål i sjuksköterskans rum Foto 20 missfärgningar kring tröskel (tröskel fortsätter 
under väggen) 
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Konstruktionsingrepp 

Ingrepp i nederkant utfackningsväggar samt vid nederkant fönster utfördes stickprovsmässigt. Då det 

sitter radiatorer med tillhörande rördragningar är det svårt rent praktiskt att komma åt 

väggkonstruktionen.  

Figur 3 skiss med placering av konstruktionsingrepp i nederkant utfackningsväggar samt nederkant 

fönster 

 

 

Utfackningsväggar nederkant: 

• Sammantaget utfördes 8 provhål i nederkant utfackningsväggar . 

• Följande uppbyggnad: 

o Gips med metallskikt (diffusionsspärr) 

o Spånskiva 23 mm 

o Träreglar samt rockwoolisolering.  

o Eternitskiva 

o Träpanel 

• Låga fuktkvoter uppmättes i träsyllar, ca 10-14 % (dvs. under kritisk nivå för mikrobiell tillväxt).  

• Generellt noterades missfärgade samt svällda spånskivor samt missfärgningar på 

undersida/insida träsyllar. Lokalt även fuktrosor på träregelar. 

• I provhål YV12 noterades synliga mögelskador.  

• Rostiga spikar generellt.  

• I YV7 noterades att syllen ligger högt ovanför golvnivå. Detta materialprov påvisade normala 

halter mikroorganismer.  

• Nio materialprov skickades in för analys: 

o Träsyllar visar 5 av 8 på förhöjda halter mikroorganismer dvs. bedöms som skada.  

o Spånskiva visar 1 av 1 på förhöjda halter.  
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Foto 21 missfärgningar/fuktrosor på träsyll/träreglar i 
provhål YV12 

Foto 12 utfackningsvägg bakom radiatorer, svårt rent 
praktiskt att komma åt 

Lättväggar korridorer/bibliotek: 

• Fem stycken konstruktionsingrepp utfördes i lättväggar i korridorer samt bibliotek, YV5, YV16,

YV19, YV20 samt YV21.

• Konstruktion:

o Gipsskiva, Spontade träbrädor, träregel med isolering ca 90 mm, eternitskiva, träfasad.

• Träsyllar är träskyddsbehandlade .

• Tydligt avvikande lukt från träsyllar av ”olje-”/”tjärkaraktär” samt svagt ”mikrobiellt” i samtliga

provhål.

• Fuktkvoten uppmättes till ca 13 % i träsyllar.

• I YV5 skickades träsyllen in för kemisk analys gällande träskyddsmedel:

o Analys påvisar innehåll av klorfenoler.

• I YV20 noterades synliga mögelskador på nederkant vägg.

• YV21 utfördes i underkant fönster. Denna vägg är renoverad från ca 30 cm upp från golv med

nya skivor, isolering, plast, reglar samt vindduk. Plastfolien är synligt luftottät dvs. ej tejpad.

Bedömningen är att samtliga väggar i korridor, bibliotek och kontor är renoverade på detta sätt.
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Foto 23 provhål YV16 med träskyddsbehandlad syll i 
nederkant 

Foto 24 öppnad vägg YV16 med uttaget syllprov samt 
eternitskiva i ytterkant vägg.  

  

Foto 25 synliga mögelskador YV20 i vilorum Foto 26 synliga mögelskador på råspontbrädor YV20 

  

Foto 27 renoverad väggdel under fönster Foto 28 vägg renoverad från pil och uppåt 
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Nederkant fönster: 

• Sammantaget utfördes 9 provhål vid nederkant fönster.  

• Fönstersmyg samt ligger mot betongväggen med bakomliggande linlindrevning och träkilar.  

• Generellt noterades missfärgningar/fuktrosor på fönsterfoder samt träreglar.  

• Generellt noterades en avvikande ”stall-”/”mikrolukt” från lindrevningen.  

• I provhål YV10 samt YV13 noterades synliga mögelskador.  

• Låga fuktkvoter uppmättes på träreglar.  

• Sju materialprover skickades in för analys på träreglar, lindrevning samt fönsterbräda/smyg: 

o Samtliga materialprover påvisar förhöjda/kraftigt förhöjda halter mikroorganismer dvs. 

bedöms som mikrobiella skador. Lindrevningen är det material som påvisar kraftigt 

förhöjda halter.  

  

Foto 29 YV10 med synliga rötskador Foto 30 YV6 med missfärgningar, tydliga tecken på 
fuktbelastning 
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Materialanalyser 

Utvalda material har tagits ut och lämnats in till Eurofins pegasuslab i Uppsala. 

Tabell 1 sammanställning av provhål med materialprover 

Prov Plats Material Bakterier Svampar Bedömning 

YV1 N.k vägg Insida träsyll Förhöjda värden Förhöjda värden Påvisar mikrobiell 
skada 

Spånskiva Förhöjda värden Något förhöjda 
värden 

Indikerar mikrobiell 
skada 

YV2 N.k fönster Insida träregel Förhöjda värden Förhöjda värden Indikerar mikrobiell 
skada 

YV3 N.k vägg Insida träsyll Något förhöjda 
värden 

Förhöjda värden Indikerar mikrobiell 
skada 

YV4 N.k fönster Spånskiva/lindre
v, träregel 

Något förhöjda 
värden 

Kraftigt förhöjda 
värden 

Påvisar mikrobiell 
skada 

YV5 N.k vägg
korridor

Träsyll Kemisk analys påvisar innehåll av klorfenol 

YV6 N.k fönster Spånskiva/träkil Normala värden Förhöjda värden Indikerar mikrobiell 
skada 

YV7 N.k vägg Insida träsyll Normala värden Normala värden Ej skada 

YV8 N.k vägg Insida träsyll Något förhöjda 
värden 

Kraftigt förhöjda 
värden 

Påvisar mikrobiell 
skada 

YV9 N.k vägg Insida träsyll Normala värden Något förhöjda 
värden 

Ej skada 

YV10 N.k vägg Synliga mögelskador. Prov ej uttaget Mikrobiell skada 

YV11 N.k fönster Fönsterbräda Förhöjda värden Kraftigt förhöjda 
värden 

Påvisar mikrobiell 
skada 

YV12 N.k vägg Synliga mögelskador. Prov ej uttaget Mikrobiell skada 

YV13 N.k fönster Synliga mögelskdor Mikrobiell skada 

YV14 N.k vägg Insida träsyll Normala värden Något förhöjda 
värden 

Ej skada 

YV15 N.k fönster Fönstersmyg Något förhöjda 
värden 

Förhöjda värden Påvisar mikrobiell 
skada 

YV16 N.k vägg Insida syll Normala värden Förhöjda värden Indikerar mikrobiell 
skada 

YV17 N.k vägg Insida syll Förhöjda värden Förhöjda värden Indikerar mikrobiell 
skada 
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YV18 N.k fönster Fönstersmyg Något förhöjda Förhöjda värden Påvisar mikrobiell 
skada 

YV19 N.k vägg 
biblotek 

Syll träskyddsbehandlad. Avger tydligt avvikande lukt Åtgärd 
rekommenderas 

TP1 Takfönster Träregellist Förhöjda värden Förhöjda värden Påvisar mikrobiell 
skada 

TP2 Takfönster  Träregellist Kraftigt förhöjda 
värden 

Något förhöjda 
värden 

Påvisar mikrobiell 
skada 

MP1 Golv Linoleummatta Normala Normala Ej skada 

MP8 Golv Plastmatta/spackel Förhöjda värden Något förhöjda 
värden 

Påvisar mikrobiell 
skada 

YV20 N.k vägg 
vilorum 

Synliga mögelskador nederkant vägg.  Mikrobiella skador 

YV21 U.k fönster Renoverad vägg med ny gips, plast, isolering, reglar och vindduk Ej skada 

YV22 U.k fönster Lindrev/kil/spånski
va 

Förhöjda värden Kraftigt förhöjda 
värden 

Mikrobiella skador 

YV23 U.k fönster Utreglad oisolerad vägg (nyare). Ej skada 

YV24 N.k vägg Tröskel Något förhöjda 
värden 

Förhöjda värden  Mikrobiell skada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Polygon Sverige AB 
171 23 Solna 
Växel: 020-235235  
www.polygongroup.se  

 

 

 

 

 

Figur 4 planritning över skolan med markerade provplatser 

 

Förklaring planritning: 

• YV1-YV24=provhål lättväggar/fönster  

• PP1-PP9=provpunkter golv/vägg invändigt 

med okulär kontroll, ej materialprov. 

• TP1-2=materialprov takfönster.  

• MP1/MP8=materialprov golvmattor. 

• IV1=provhål slits 

- Rödmarkerade provpunkter är konstaterade 

mikrobiella skador antingen via analys eller 

okulärt bedömt.  

10 

http://www.polygongroup.se/


Polygon Sverige AB 
171 23 Solna 
Växel: 020-235235  
www.polygongroup.se

Kulvert/krypgrund 
• Avvikande mikrobiell lukt upplevdes vid inträdet till kulvert/krypgrund.

• Klimatet upplevs som varmt och fuktigt. Momentan mätning visade på ca 15 grader och 85 %

relativ fuktighet. Momentan mätning ute: 0 grader och 90 % RF. Ger ånghalt i kulvert på ca 11

g/m3 vilket ger ett fukttillskott på 6-7 g/m3.

• Synligt fuktigt samt utfällningar/missfärgningar på mark.

• Kondensdroppar noteras på flertalet platser i kulvert. Främst längst med tak-/väggvinkeln vid

korridorer samt på undersida betongbjälklag mot norr.

• Inga synliga luftläckage upp vid genomföringar i bjälklaget. Kontrollerat med rökflaska.

• Två stycken ventilationsanläggningar, båda med roterande värmeväxlare noteras.

• LA3 betjänar hus D och E:

o Lucka till tilluftssidan är synligt otät. Tydligt insug av luft till tilluften.

o Smuts/damm noteras i aggregat på tilluftssidan efter tilluftsfilter.

o Tilluftsfilter är okulärt rena, bedöms nyligen bytta.

Foto 31 kondensutfällning undersida betongbjälklag Foto 32 fuktig mark med utfällningar/missfärgningar. 
Marken avger skarp mikrobiell lukt 

Foto 33 lucka till tilluftssidan läcker luft in till aggregat Foto 34 smuts/spindelnät i aggregat vid tilluftsfilter 

http://www.polygongroup.se/
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Yttertak/vindsutrymme 
• Inga synliga otätheter eller defekter noterades på takpappen.  

• Stående vatten/is noteras i lågpunkter i anslutning till takbrunnar.  

• Fem stycken takluckor noterades. Då det är låg höjd har ej hela vindsutrymmet besiktats.  

• Lucka 1: 

o Fuktkvot till ca 17-18 %.  

o Mindre missfärgningar lokalt. Inga synliga mikrobiella skador.  

o Lösull samt underliggande isolerskiva  med papp.  

• Lucka 2: 

o Fuktvkot ca 12-13 %.  

o Missfärgningar på råspont, troligen äldre läckageskador. Fuktkvot ca 12-13 %.  

• Lucka 3: 

o Inga direkt synliga avvikelser 

o Låga fuktkvoter uppmättes.  

• Lucka 4-5: 

o Lokalt förekommer mindre svartprickig mögelpåväxt på råspont.  

o Låga fuktkvoter uppmättes.  

  

Foto 35 missfärgad råspont vid lucka 1. 
Fuktkvotsmätning i råspont 

Foto 36 missfärgningar/tecken på tidigare läckage. 
Låga fuktkvoter i råspont lucka 2. 
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Utvändigt 
• Träpanel lokalt rötskadad.  

o Noteras rötskador även innanför träpanelen.  

• Eternitskivor (Obs! kan innehålla asbest) lokalt trasiga utanför korridor/entré.  

• Torrsprickor noteras lokalt på fönster.  

• Lokalt noteras rötskador på fönster i nederkant.  

• Lokalt noteras mindre skador i putsen/lättbetongen (bedöms dels vara mekaniska skador).  

• Utanför grundmur noteras kanal med tydlig utsug av luft. Troligen frånluft från krypgrund. 

Noteras även ventiler i grundmur.  

•  

  

Foto 37 rötskador i fönsterkarm Foto 38 rötskador träpanelen  

  

Foto 39 sprickor/skador i puts ovan dörr Foto 40 sprickbildning/otätheter mellan 
utfackningsvägg och putsfasad nertill 
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Foto 41 torrsprickor/kittsläpp på fönster Foto 42 skadad eternitskiva, bakomliggande råsponte 
blottlagd. 
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Bedömning 

Golv 
Inga tecken på nedbrytning av lim/matta har noterats. Generellt låga fuktindikeringar (förväntat vid 

betongbjälklag ovan krypgrund) samt god vidhäftning mellan matta och underlag. Lukt under mattor 

bedöms som ”normal”. Dvs. inget som tyder på avvikande emissionsavgång från golvytor. Noterades ej 

heller något avvikande under matta i anslutning till läckageplatsen PP1.  

De mindre avvikelser som noterats är mikrobiella skador vid dörrposter (dvs. under tröskel PP6 samt 

MP8). Dessa skador bedöms orsakade av vatten inifrån typ. städfukt.     

Utfackningsväggar/fönster 
Rent praktiskt är det svårt att komma åt utfackningsväggarna pga. radiatorer inkl. rördragningar. Detta 

har inneburit att ingreppen gjorts på sidan av radiatorer och att proverna tagits på insida material. Dvs. 

utsida av träreglar/trästomme har ej kontrollerats. Risken för fuktskador är större på utsida vägg pga. 

att insidan blir per automatik blir varmare och ”torrare”.   

Konstruktionsingreppen visar på låga fuktkvoter i samtliga öppnade väggar. Generellt har 

missfärgningar/fuktrosor noterats på spånskivor och träsyllar/träreglar. Ingen direkt ”mögellukt” har 

kunnat upplevts (subjektiv bedömning) utan mer lukt av ”gammalt” material (vanligt att isolering samt 

lindrevning luktar). Materialproven visar på förhöjda/kraftigt förhöjda halter av mikroorganismer via 

analys i 5 av 8 prover på främst syllar. Detta innebär att materialen bedöms som mikrobiellt skadade. 

Orsaken till fuktskadorna är mest troligt att det tränger in vatten/fukt vid slagregnsbelastning mot 

fasad. Detta då anslutningar mellan träpanelen och putspanelen är synligt otäta. Skulle delvis även 

kunna vara byggfukt från byggtiden.  

I provhål i korridor, bibliotek och vilorrum är träsyllar träskyddsbehandlade och avger en tydligt 

avvikande ”olje” -/”tjärlukt”, även svag tendens av mikrobiell lukt. Kemisk analys av träsyll i provhål YV5 

visar på innehåll av klorfenoler. Detta ämne användes i träskyddsmedel (förbjöds på 70 talet) för 

behandling av material för att skydda mot röta. Dock har det visats sig att träskyddsbehandling i många 

fall leder till att avvikande lukter uppstår då materialet utsätts för fukt/mikroorganismer. Det som sker 

är att klorfenolerna omvandlas till kloranisoler vilket leder till att lukt uppstår. Dessa ”mögelskador” är 

ofta mer problematiska än ”vanliga” mögelskador pga. att materialen ofta luktsmittar intilliggande 

konstruktioner. I detta fall ska dock tilläggas att tydlig mögellukt ej upplevdes utan mer lukt av ”olja”/-

”tjär” hållet. Kan innebära att luktsmittan inte är så påtaglig. Erfarenhetsmässigt kan man dock säga att 

detta sannolikt är en av orsakerna till de upplevda luktproblemen som enligt uppgifter förekommit i 

skolan. I YV20 i vilorum noteras synliga mögelskador på nederkant vägg. Provhål YV21 vid underkant 

fönster noteras att väggen är modifierad med nya material. Vid närmare kontroll av dessa väggar så ser 

det ut som om väggen ovanför nivå för radiatorer (ca 30 cm upp från golv) är utbytt. Det mest sannolika 

är att vid fönsterbyte så har fuktskador noterats på underliggande konstruktion och väggen då byggts 

om (se markering för vilka väggar detta gäller på figur  

Provtagningen vid nederkant fönster påvisar mikrobiella skador i samtliga 8 provplatser. Förhöjda-

/kraftigt förhöjda halter mikroorganismer har konstaterats på fönsterbrädor, fönstersmyg, träkilar samt 

lindrevning (lite olika material har provtagits i de olika provhålen). Orsaken till detta bedöms vara 

inträngande vatten/fukt vid slagregnsbelastning mot fönster/fasad. Avvikande lukter noterades på 

lindrevningen av karaktären ”stall-/”mikrobiellukt”. Generellt noterades färgsläpp/sprickbildning vid 

fönster/anslutning till vägg vilket leder till en luftotät konstruktion med risk att luftrörelser för med sig 
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partiklar från de mikrobiella skadorna. Kan även innebära en mer påtaglig luktavgivelse till innemiljön. 

Bedömningen är att luftläckage i kombination med fuktskadad lindrevning kan vara en orsak till 

avvikande lukter i skolan.  

 

Tak/takfönster 

Tecken på fuktbelastning noteras vid flertalet av takfönstren. Dels kan det vara äldre läckageskador 

innan takpappen lades om alternativt kondensbildning (varm/fuktig luft som via luftrörelser når övre 

glasen) som sedan rinner tillbaka ned på sidorna av takfönstren (tydliga rinnmärken lokalt). Luftrörelser 

kontrollerades med hjälp av rökflaska och varierade från fönster till fönster, dock noterades lokalt 

tydliga rörelser nedåt (dvs. innebär att luften kan föra med sig partiklar/smuts). Detta beror även på 

väder och vind (tryckbilder) samt hur dörrar och fönster öppnas och stängs i skolan. Vid provtagningen 

noterades ingen synlig mögeltillväxt så sannolikt är omfattningen av dessa skador inte så stor. Taket 

består av platsgjuten betongbjälklag så de enda organiska material som förekommer är kring 

takfönster. Undertecknads bedömning är att dessa skador sannolikt påverkar inomhusmiljön i mindre 

omfattning vid jämförelse med påvisade skador i väggar. Dock ska tilläggas att det tycks finnas en viss 

korrelation med utmarkerade rum med problem och förekomsten av takfönster.    

Enligt uppgift så har det förekommit takläckage även på andra ställen i skolan. Vid PP3 har det läckt in i 

augusti förra året. Inga förhöjda fuktindikationer noterades dvs. fukten har torkat ut. Dock noterades 

kvarsittande synliga mikrobiella skador i nederkant vägg bakom väven.  

Vid provpunkt IV1 noterades färgsläpp i tak ovan slits samt fuktrosor ovan skåpsinredning och under 

handfat. Även där låga fuktindikationer vilket tyder på att läckageskadan är av äldre härkomst. I slits i 

nederkant noteras synliga mögelskador både på insida och baksida gipsskivor.  

Allmänt damm/partiklar/ventilation 

Generellt upplevdes städningen som bristfällig i skolan med synligt damm/smuts på golv i vägghörn, på 

inventarier samt ovan installationstak.  

Generellt noterades även damm-/partikelansamling på tilluftsdon.  

Det förekommer äldre ventilationsdon som inte är helt lockade/stängda med rikligt med damm på 

invändiga ytor. Där noterades även luftrörelser till innemiljön lokalt. 

Ventilationsanläggningarna är belägna i krypgrunden. Noterades att det suger in luft i tilluftssidan på 

system LB04. Vilket innebär risk att kontaminerad luft från krypgrunden når innemiljön. 

Krypgrund 
Avvikande mikrobiell lukt upplevdes i krypgrunden samt fuktig mark och kondens mot undersida 

betongbjälklag noterades. Lukten är sannolikt orsakat av mikrobiell tillväxt främst på mark men 

möjligen även på organiskt material som förekommer i grunden. Fuktillskottet i grunden är dels från 

markavdunstning men kan även komma från uteluften via ventiler.   

Betongbjälklag är generellt lufttäta vilket innebär att det är mindre risk att kontaminera luft når 

innemiljön. Risken som finns är att det förekommer otäta rörgenomföringar i bjälklag där luft kan sippra 

upp. Kontroll utfördes vid en mängd genomföringar utan att någon luftrörelse kunde noteras. Sannolikt 

är det generellt igjutet vid rörgenomföringar vilket minimerar luftrörelser. Då det även är mattor 

generellt med uppvik mot genomföringar är det mindre risk för luftkommunikation.  
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Undertecknads bedömer därmed att det sannolikt inte finns någon koppling mellan de upplevda 

inomhusmiljöproblemen och krypgrunden.  

Slutsats 
Flertalet avvikelser har konstaterats som erfarenhetsmässigt kan ge negativ inverkan på inomhusmiljön.  

Det är allmänt vedertaget att det finns en tydlig koppling mellan mikrobiella skador och en ökad 

frekvens av klagomål. Exakt hur denna koppling ser ut vet man inte pga. de stora skillnaderna i 

individuell känslighet samt mängden ”kemiska ämnen”/partiklar i inomhusluften. Dvs. det går ej med 

luftmätningar att mäta sig till problemet. Det man i de flesta fall ser är att när konstaterade fuktskador 

åtgärdas sker en tydlig förbättring av inomhusmiljön. Utförd provtagning visar på förekomst av 

mikrobiella skador i utfackningsväggar mot samtliga väderstreck och bedömningen blir därmed att 

större delen av väggarna är behäftade med mikrobiellt skadat material. Detta innebär att för att 

säkerställa en god innemiljö är rekommendationen att åtgärd bör utföras vid samtliga 

utfackningsväggar. Främst då konstruktionen är likvärdig och det inte går att ”friskriva” en vägg om 

provet endast visar något förhöjda värden pga. provtagen yta är begränsad. Det blir inte heller 

ekonomisk försvarbart att ta flertalet prover vid varje utfackningsvägg. Då även fuktskador förekommer 

kring fönster är det sannolikt att även delar av fönsterkarm har mikrobiella skador. Med tanke på detta 

samt fönstrens skick är rekommendationen att även dessa byts ut. Detta är viktigt även så att 

konstruktionens täthet mot tex. slagregn kan säkerställas (även luftläckage).  

Träskyddsbehandlade träsyllar har konstaterats i samtliga fyra öppnade provhål i korridor,bibliotek 

samt vilorum (utspritt på skolan). Detta innebär att det är sannolikt att samtliga lättväggar är behäftade 

med detta ämne. Erfarenhetsmässigt så ser man ofta en koppling mellan avvikande lukter och större 

frekvens på lämnade klagomål på innemiljön. Då luktsinnet dels är till för att vara en varningssignal för 

kroppen så kan avvikande lukter i sig sannolikt skapa inomhusmiljöproblem (pga. stress vilket genererar 

reaktioner i kroppen etc.). För att säkerställa en god inomhusmiljö är bedömningen att även detta bör 

åtgärdas genom utbyte av material. Väggarna är renoverade i överkant sannolikt när fönstren byttes ut, 

innebär att åtgärd krävs i höjd med radiatorer och nedåt.  

Det förekommer även fuktskador kring takfönster. Dessa skador bedöms som mer ringa omfattning 

men bör även åtgärdas pga. de förhöjda/kraftigt förhöjda värdena. Även här i kombination med 

luftrörelser från fönster/tak. Rekommendationen är här att en fortsatt utredning utförs ovan undre 

glaset för kontroll av omfattning av ev. fuktskador.    

Partiklar/damm kan ha en negativ inverkan på inomhusmiljön genom bland annat att luften kan kännas 

”torrare”. I aktuellt fall bedöms städningen på invändiga ytor som bristfällig men även 

dammigt/smutsigt ovan installationstak. Ovan installationstak ligger sannolikt den största mängden 

damm relativt still men vid öppning/stängning av dörrar etc. så kan detta sannolikt frigöras till luften då 

det kan generera luftrörelser.  

Det finns även damm i ventilationsaggregat och vid tilluftsdon som bör åtgärdas genom rengöring av 

kanaler, don och aggregat. Aggregaten bör även ses över så att inte luft från krypgrund kan sugas in i 

systemet.  

Det bör även säkerställas att äldre ventilationskanaler är ordentligt stängda/lockade.  

I kontor 5 finns ej någon tilluft. Ska detta i fortsättningen användas som kontor bör rummet förses med 

tilluftskanal.  



 

 

 

Segerstaskolan byggnadsteknisk utredning 28(29) 
 

Åtgärder 
Nedan listas allmänna åtgärdsrekommendationer baserade på utförd undersökning: 

• Utfackningsväggar under fönster: 

o Samtligt organiskt material rivs från golvnivå upp till fönster, dvs.: 

o Träsyllar/träreglar 

o Isolering 

o Lindrevning och träkilar 

o Isolering, asfaboard samt kartongisolering som ligger som randisolering 

ibetongbjälklaget.  

• Fönster samt allt organiskt material kring fönster rivs och kasseras.  

o Obs! Eternitskivor innehåller sannolikt asbest, rekommenderas att provtagning utförs. 

o Ny fuktsäker väggkonstruktion projekteras. Möjligen kan denna muras upp i sin helhet 

alt. att oorganiska material används såsom stålreglar.  

• Lättväggar i korridor, bibliotek och kontor: 

o Väggar kapas ca 30-40 cm upp från golvnivå och allt material upp till denna nivå 

kasseras. Vid friläggning ser man vart skarv går för tidigare renoverad vägg. 

o Kontroll utförs av underliggande konstruktion m.h.p ev. luktsmitta.  

o Fortsatt kontroll utförs längre upp på vägg med hänseende på ev. fuktskador. Alt. att 

vägg på några ställen friläggs för kontroll.  

• Takfönster: 

o I första hand är rekommendationen att en fortsatt utredning utförs av material ovan 

nedersta fönsterglaset. Dvs. kontroll av ev. fuktskador på gips, spontade brädor längst 

med takfönstrets sidor.  

o Minimum åtgärd är att underliggande träregel (ligger runt fönster mot betongbjälklag) 

byts ut och kasseras samt närmaste ytskikt flexas bort.  

o Man bör även säkerställa att konstruktionen blir lufttätt mot vindsutrymmet.  

• PP1, mikrobiella skador innervägg: 

o Väv och färg samt underlaget flexas bort, bedömningsvis ca 50 cm upp från golvnivå.  

• IV1, mikrobiella skador slits samt tak: 

o Gipsskivor kapas ca 50 cm upp från golvnivå och byts ut.  

o Färg i tak flexas bort.  

o Fuktskadade skåpinredning kasseras och byts ut.  

• MP8, mikrobiella skador under tröskel (dörrpost) 

o Tröskel rivs och kasseras. Plastmatta samt underliggande lim/ytskikt flexas bort ca 20 

cm ut från tröskel.  

• PP6, mikrobiella skador under trösklar: 

o Trösklar rivs och kasseras.  

o Underliggande golvyta städas noggrant.  

• Generellt bör anslutningar mellan golvytskikt och trösklar tätas dvs. så att inte fukt kan tränga 

ned under dessa.  
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Figur 5 planritning med röd markering för väggar där modifiering utförts vid fönsterbyte och där 

sannolikt syll och nederkant vägg ej är åtgärdade 

Bilagor 
1. Bilaga 1, Mikrobiell analyser, Eurofins Pegasuslab nr: EUSEUP-00115935 21 sidor 

2. Bilaga 2, Kemiska analyser, Eurofins Pegasuslab nr: EUSEUP-00115998 4 sidor 

3. Bilaga 3, Mikrobiella analyser, Eurofins Pegasuslab nr: EUSEUP-00116243 5 sidor

4. Bilaga 4, Mikrobiella analyser, Eurofins Pegasuslab nr:EUSEUP-00119153 6 sidor
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På uppdrag av Länshälsan: 

Li Sjöborg 

Arbetsmiljöingenjör 

LHS Konsult 

0704-246 248 

  



Bakgrund 
Fastighetsägaren Genova har fått ett föreläggande från Bygg och miljönämnden i Knivsta kommun 

om att vidta åtgärder för inomhusmiljön i Segerstaskolan. Sedan 2017 har miljöenheten fått in 

återkommande klagomål på inomhusmiljön och ett flertal inspektioner av lokalerna har genomförts 

av miljöenheten. Utifrån dessa inspektioner har bland annat taket åtgärdats i flera omgångar, 

åtgärderna har dock inte minskat personalens upplevda besvär. Under våren 2021 undersöktes 

medarbetarnas upplevda arbetsmiljö och besvär kopplade till inomhusmiljön med hjälp av en så 

kallad Örebroenkät. Utifrån resultatet av enkäten och ytterligare en inspektion av miljöchefen hösten 

2021 har fastighetsägaren fått föreläggandet som bland annat innefattar att en byggnadsteknisk 

utredning samt en riskbedömning utförs.  

Riskerna bedömdes vid ett gemensamt möte där representanter från skolan (rektor och 

skyddsombud), verksamhetschef för elevhälsan, representant från fastighetsägaren och av denne 

anlitad arbetsmiljöingenjör deltog. Mötet inleddes med att skadeutredaren presenterade resultaten 

från skadeutredningen. Riskbedömningen dokumenterades av arbetsmiljöingenjören. 

Beställarens kontaktuppgifter 
Genova Fastigheter 

Christelle Lestander 

Fastighetsförvaltare 

Adress:  Smålandsgatan 12 

111 46 Stockholm 

Mobil: + 46 70 778 61 34

E post: christelle.lestander@genova.se

Deltagare 
Christelle Lestander  Fastighetsförvaltare Genova 

Li Sjöborg  Arbetsmiljöingenjör Länshälsan 

Thomas Hugo   Rektor Segerstaskolan  

Anita Drewsen  Skyddsombud 

Agnes Jonsson  Skyddsombud 

Anna-Lena Persbacke Verksamhetschef elevhälsan 

Josua Klingberg  Byggnadsteknisk skadeutredare AK Polygon (deltog ej i bedömning av 

risker) 



Resultat av utförda undersökningar  
 

Byggnadsteknisk utredning 
Vid den byggnadstekniska utredningen har byggnaden undersökts okulärt, med fuktmätare och 

genom analys av materialprover. 

Utredning visar på att det finns mikrobiella skador i de delar av byggnaden som innehåller organiskt 

material, framför allt förekommer detta runt och nedanför fönsterpartier men även vid takfönster. 

Detta är genomgående i hela byggnaden och det kan antas att liknande resultat skulle fås på de 

platser som inte provtogs. I övrigt består byggnadens väggar i huvudsak av lättbetong som inte 

innehåller organiskt material och har därmed inte heller mikrobiella skador.  

Träkonstruktionen i taket har tidigare exponerats för fukt men är nu torra och de lagningar som 

utförts verkar ha haft avsedd effekt.  

Vid kontroll av luftrörelser kunde ett visst drag från fönster noteras, dock inget anmärkningsvärt.  

I övrigt noterades viss lukt från lindrevningen runt fönstren, detta kan uppstå om det blir utsatt för 

fukt. Utöver detta noterades städningen som något bristfällig. Man hittade även en otät lucka i 

tilluftsaggregatet i kulverten, denna åtgärdades omedelbart av fastighetsägaren. 

 

Örebroenkät 
Örebroenkäten utfördes i början av 2021 och resultatet visar framför allt på att ca 60% av personalen 

upplever luften som ”dålig”, instängd och torr, 40 % upplever lokalerna som dammiga och smutsiga.  

Dessa resultat är mycket avvikande från vad som anses vara normalt. En stor andel upplevde även 

problem med temperaturen i lokalerna. Betydligt fler än normalt upplevde även symptom som 

trötthet och tunghet i huvudet som man relaterar till arbetsmiljön. 

 

Diskussion med rektor, skyddsombud samt verksamhetschef för 

skolhälsovården 
En individ från skolhälsovården upplever besvär av att vistas lokalen och har fått byta arbetsplats för 

att kunna utföra sitt arbete. Mikrobiella skador påvisades i dennes arbetsrum vid den 

byggnadstekniska utredningen.  

Bland övrig personal uppskattar man att ca 50% upplever någon typ av besvär av att vistas i lokalerna 

besvären är dock av lindrigare karaktär. Några individer upplever lättnad av symptom under perioder 

man inte vistas i lokalerna, exempelvis under sommarlov. Vissa av de individer som använder 

astmamedicin upplever att den har någon direkt effekt.  

Man upplever inte att eleverna har besvär av inomhusmiljön i någon större utsträckning.  

  



Risker  
Det finns en risk för exponering av svampar och sporer som kan uppkomma vid mikrobiella skador, 

dessa kan orsaka de symptom som personalen beskriver som ex trötthet, huvudvärk och halstorrhet.  

Mötesdeltagarnas gemensamma bedömning är att det inte är någon akut risk för ohälsa då 

förekomsten i stort är begränsad till fönsterpartier. Däremot finns en risk att fler individer drabbas av 

ohälsa om inte åtgärder vidtas för att minska exponering. 

Åtgärder 
Utifrån de risker man sett kopplat till de skador som finns på organiskt material i fastigheten 

bedömer man det som nödvändigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen för ohälsosamma 

ämnen. På längre sikt (inom ett år) ska fastighetsägaren byta ut de skadade delar som upptäckts. Tills 

denna åtgärd är färdig bör intermittenta åtgärder utföras för att minska personalens exponering i så 

stor utsträckning det är möjligt.  Dessa åtgärder är bland annat att få lokalerna ordentligt städade så 

att damm innehållande gamla partiklar tas bort, man kan behöva sätta in luftrenare som fångar upp 

eventuella partiklar som frigörs från de skadade områdena. Som komplement till åtgärderna bör 

personal som upplever besvär erbjudas hjälp av företagshälsan. 



Handlingsplan 
 

Åtgärd Ansvarig Klart när? Kontroll utfört. Datum. 

Grundlig städning av lokalerna för att få bort ev gamla föroreningar som riskerar att komma 

upp i luften. Städning även på högre höjd samt tvätt/rengöring av textilier (gardiner och 

möbler). 

Segerstaskolan Snarast efter provtagning  

Erbjuda personal som upplever besvär besök hos Företagshälsan för dokumentation och 

utredning 

Segerstaskolan Snarast  

Sätt in luftrenare  Genova   

Byta skadade material Genova   

 



Kostnadsuppskattning Sid. 1(2) 

Projektnamn Segerstaskolan 
Skapad 2022-03-10 

Adress Besöksadress Telefon Org. nr 
Box 421 26 
126 15 Stockholm 

Västberga allé 36C 
Västberga ind.omr. 

+46 (0)8-505 725 00 556345-1433 

1 320 000
1 012 000 

308 000 

11 220 000
1 760 000 

2 640 000 

3 080 000 

3 740 000 

2 524 500
462 000 

500 500 

330 000 

1 232 000 

Summa exkl. moms: 15 064 500 kr 

Optioner 
800 000 Kr exkl. Moms
600 000 Kr exkl. Moms
160 000 Kr exkl. Moms

- Nya Fönster (Alu-fönster med cirka 1,0 i U-värde)

- Nya radiatorer

- Ny matta (mellan pelare vid nisch för radiator)

Vi tackar för förfrågan och lämnar härmed följande budget baserat på platsbesök och 

byggnadstekniska skadeutredning daterad 2022-02-16. 

Rubriker 
Punkt 1-9
Åtgärder av punkt 1-9 

Rengöring av kanaler

Åtgärder  
Rivning av utfackningsväggar 

Återställning med icke homogent väggmaterial

Demontering lagerhantering och återmontering av radiatorer  

Demontering, lagerhantering och renovering av mindre skador på 

fönsterpartier 

Övrigt
Platsledning 

Utredningar & besiktningar 

Avfallshantering

Hyra maskiner & omkostnader 

Belopp 



Kostnadsuppskattning Sid. 2(2) 

1337 Anbud 

Adress Besöksadress Telefon Org. nr 
Box 421 26 
126 15 Stockholm 

Elektravägen 67 
Västberga ind.omr. 

+46 (0)8-505 725 00 556345-1433 

Förtydliganden/Exkl: 
Vi förutsätter att alla arbeten kan utföras under ordinarie arbetstid och i en följd. 
I budgeten ingår ej arbeten med inredning, lås, larm, tele, data och passanläggning. 
Vid start ska lös egendom vara bortflyttat av verksamheten. 

Avtal/prislista: 
För denna entreprenad gäller AB 04 samt prislista och arvode enligt Oljibes 
prislista 2022. 
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Visiting address  
Karlavägen 57 
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info@rdlaw.se 

www.rdlaw.se 
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Helsingborg, 25 april 2022 

 

  

YTTRANDE  

Diarienummer HS.2018.114 

I egenskap av ombud för Genova Segersta AB (”Genova”) inkommer vi härmed 

med yttrande med anledning av det förslag till beslut av den 4 april 2022 med 

diarienummer HS.2018.114 (”Förslaget”) som Bygg- och miljönämnden i Knivsta 

kommun (”Bygg- och miljönämnden”) överväger att besluta enligt.  

 Genovas inställning  

 I första hand begär Genova att Bygg- och miljönämnden lämnar 

Förslaget utan avseende i sin helhet.   

 I andra hand begär Genova att Bygg- och miljönämnden förlänger 

tiden till dess förbudet att upplåta och använda byggnaderna på 

fastigheten Särsta 3:398 för skol- och fritidsverksamhet ska börja 

gälla till den 1 juli 2024 samt att förbudet inte förenas med ett 

verkställighetsförordnande.  

 I tredje hand begär Genova att Bygg- och miljönämnden inte 

förenar förbudet att upplåta och använda byggnaderna på 

fastigheten Särsta 3:398 för skol- och fritidsverksamhet med ett 

verkställighetsförordnande.  

 Bakgrund  

 Fastigheten Särsta 3:398 (”Fastigheten”) ägdes tidigare av Riflex 

Vårdfastigheter AB (”Riflex”). Utbildningsnämnden i Knivsta 

kommun (”Utbildningsnämnden”) har hyrt lokalerna på 

Fastigheten sedan i vart fall ett decennium tillbaka för att bedriva 

skolverksamhet under namnet Segerstaskolan.  

Knivsta kommun  

Bygg- och miljönämnden  

 

Endast per e-post: knivsta@knivsta.se 
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 Under år 2020 lade Riflex om taket och reparerade skador i 

takfönster, men problemen hade då varit uppmärksammade av 

Bygg- och miljönämnden sedan åtminstone 2017.  

 Genova förvärvade Fastigheten först i december 2020, dvs. efter att 

situationen uppstått och pågått en längre tid. Kort efter tillträdet 

inleddes ett samtal mellan Genova, Utbildningsnämnden i form av 

representanter för skolan och miljöenheten i kommunen där man 

diskuterade hantering av de problem som personalen upplevde 

angående inomhusmiljön. Genova har varit aktiv och 

lösningsorienterad i detta pågående samtal. Under samtalet utförde 

Genova löpande åtgärder såsom att inventera golv, tak och 

ventilation. Utifrån detta planerades större åtgärder, bl.a. sådana 

åtgärder som Genova i Förslaget föreläggs att utföra. Genova har 

alltså genomgående haft inställningen att vidta sådana åtgärder som 

krävts för att komma tillrätta med problematiken med 

inomhusmiljön som personalen på skolan upplever.  

 I december 2021 förelade Bygg- och miljönämnden Genova att bl.a. 

låta utföra en byggnadsteknisk undersökning av byggnaderna på 

Fastigheten samt att utföra en riskbedömning av riskerna med 

inomhusmiljön. Syftet med utredningen var att undersöka eventuell 

fukt och mikrobiell tillväxt i golv-, vägg- och takkonstruktioner i 

byggnaderna. Detta hörsammades av Genova och undersökningen 

och riskbedömningen genomfördes. Undersökningen färdigställdes 

den 19 januari 2022 och reviderades den 16 februari 2022. 

Riskbedömningen färdigställdes den 1 mars 2022. Undersökningen 

lämnades in till Bygg- och miljönämnden den 25 februari 2022 och 

riskbedömningen den 14 mars 2022.  

 Den 4 april 2022, d.v.s. mindre än en månad efter att 

riskbedömningen lämnats in, kommunicerade Bygg- och 

miljönämnden Förslaget till Genova. Eftersom Genova redan 

arbetade aktivt med frågan och har följt föreläggandet om att låta 

utföra en byggnadsteknisk besiktning av byggnaderna på 

Fastigheten och en riskbedömning fann Genova Förslaget 

anmärkningsvärt till sin utformning och innehåll. Förslaget 

innefattar ett förbud för Genova att upplåta byggnaderna på 

Fastigheten för att användas för skol- och fritidsverksamhet från- 

och med den 1 augusti 2022 (”Förbudet”). Förbudet är tänkt att 

gälla så länge konstaterade fuktskador och mikrobiell påväxt enligt 

den byggnadstekniska undersökningen kvarstår och är förenat med 

ett verkställighetsförordnande. Genova har nu fått tillfälle att yttra 

sig över Förslaget och vill därmed framföra följande.  



 

 

Sida 3 av 9 
  

 Förslaget ska lämnas utan avseende i sin helhet 

 Genova har den 13 april 2022 låtit undersöka luftkvalitén i 

byggnaderna på Fastigheten på tre platser, i korridoren och två 

andra platser. Vid en av platserna fanns luftrenare, den andra var 

utan.  

 Undersökningen visar följande. Det förekommer inga avvikelser 

vad gäller mikrobiell status och fuktmarkörer, se Bilaga 1. Vidare 

ligger total VOC (summan av flyktiga organiska föreningar) på 

100 μg/m³. Uppmätta nivåer av VOC underskrider därmed 

rekommendationen för bostäder med god marginal som ligger på 

200 till 300 μg/m³. Undersökningen innebär alltså att det inte 

föreligger någon risk för människors hälsa vid vistelse i 

byggnaderna. Mot denna bakgrund utgår Genova från att Bygg- och 

miljönämnden lämnar Förslaget utan avseende i sin helhet.  

 Förslaget är inte proportionerligt 

 Förslaget är inte proportionerligt och är allt för ingripande. 

Myndigheter har en skyldighet att inte vidta mer ingripande 

åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet i det enskilda 

fallet. Denna grundläggande demokratiska rättsprincip, d.v.s. 

proportionalitetsprincipen återges i 2 kap. 21 § regeringsformen.  I 

grundlagsbestämmelsen anges att en begränsning aldrig får gå 

utöver vad som är nödvändighet med hänsyn till det ändamål som 

har föranlett den.  

 Principen återfinns även i bl.a. 26 kap. 9 § andra stycket 

miljöbalken där det framgår att mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet inte får tillgripas. Som kommer att 

redogöras för nedan kommer Bygg- och miljönämnden, om 

Förslaget antas, överträda denna bestämmelse eftersom Förslaget 

tydligt är mer ingripande än vad som behövs. Särskilt sett till att den 

aktuella frågan varit aktuell under en längre tid och inget nytt har 

hänt som kan motivera ett stopp för verksamheten just nu. Det ska 

i sammanhanget då särskilt noteras att skolverksamheten tillåts 

fortsätta vilket inte kan tolkas på något annat sätt än att det inte 

föreligger akut hälsorisk i lokalerna. 

 Proportionalitetsprincipen tar sig vidare uttryck i 2 kap. 

7 § första stycket miljöbalken. I bestämmelsen stadgas att kraven 

som anges i de s.k. hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken gäller i den 

utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna 
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rimlighetsavvägning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. Bygg- och miljönämnden 

överväger nu att vidta en försiktighetsåtgärd genom att förbjuda 

Genova att upplåta och använda byggnaderna på Fastigheten för 

skol- och fritidsverksamhet. Förbudet är förenat med mycket 

kännbara konsekvenser för Genova, som vid en avvägning inte 

rimligen kan anses proportionerliga.  

Mindre olägenhet för människors hälsa 

 Genova bestrider inte att det förekommer fuktskador och mikrobiell 

tillväxt i skolans lokaler på Fastigheten. Genova motsätter sig inte 

heller att vidta rimliga åtgärder enligt Genovas ansvar för att 

komma till rätta med problematiken med inomhusmiljön. Men vid 

en rimlighetsavvägning måste graden av allvar i själva olägenheten 

för människor tillmätas betydelse för att avgöra vilka åtgärder som 

rimligen kan krävas och hur snabbt de bör ske. Följande aspekter 

verkar Bygg- och miljönämnden ha bortsett ifrån.  

 Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken avses med olägenhet för människors 

hälsa störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan 

påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 

Bedömningen ska grundas på vad människor i allmänhet anser vara 

en olägenhet och inte enbart på en enskild persons upplevelse i det 

enskilda fallet (se prop. 1997/98:45 s. 109 Del 2).   

 Av slutsatsen i den byggnadstekniska undersökningen framgår att 

de noterade avvikelserna kan ge negativ inverkan på miljön (s. 27), 

men de behöver inte med säkerhet göra det. Det framgår vidare det 

är stora skillnader på individuell känslighet samt att förekomsten av 

”kemiska ämnen / partiklar i inomhusluften” kan variera kraftigt.  

 I riskbedömningen under rubriken ”Diskussion med rektor, 

skyddsombud samt verksamhetschef för skolhälsovården” (s. 3) 

framgår att hälften av personalen inte upplever några besvär av 

inomhusluften. Man upplever inte heller att eleverna har besvär av 

inomhusmiljön. Under rubriken ”Risker” (s. 4) i riskbedömningen 

anges att mötesdeltagarna inte heller anser att det är någon akut risk 

för ohälsa då förekomsten av mikrobiella skador är begränsad till 

fönsterpartier i lokalerna. Dessa förhållanden talar för att det inte 

rör sig om någon omfattande risk för ohälsa hos personal eller 

elever. Det talar snarare för att det föreligger en låg risk för ohälsa. 

Åtgärder som vidtas för att motverka detta måste därmed stå i 
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proportion till den mindre olägenhet som inomhusmiljön i aktuella 

byggnader utgör för människors hälsa.  

Alternativa åtgärder är mer rimliga   

 I enlighet med den handlingsplan som redogörs för i 

riskbedömningen (s. 5) installerade Genova luftrenare i lokalerna 

på Fastigheten den 31 mars 2022. Utbildningsnämnden har den 

12 till 13 mars 2022 enligt samma plan utfört grundlig städning av 

lokalerna och tvättat textilier och möbler. Bygg- och miljönämnden 

bedömer att verksamheten fortsatt kan bedrivas i lokalerna på grund 

av dessa åtgärder. Varför detta plötsligt skulle ändras efter den 

1 augusti 2022 framgår inte av Förslaget. Rimligtvis måste 

verksamheten kunna fortsätta att bedrivas även efter detta datum 

med de vidtagna åtgärderna.  

 Det finns alternativa sätt att utforma ett föreläggande på som hade 

varit mer proportionerligt och rimligt avvägda. Det är upp till 

Kommunen att utforma ett sådant mer rimligt avvägt föreläggande. 

För att vara lagenligt bör ett sådant föreläggande inte innehålla ett 

verksamhets- och användandeförbud eller förenas med ett 

verkställighetsförordnande under de förhållanden som råder i detta 

fall. I vart fall är det inte rimligt att utfärda ett förbud med önskade 

åtgärder som, med tanke på den korta tid Genova får på sig att utföra 

dem, inte kommer hinna genomföras innan Förbudet verkställs.  

 Genova undersöker för tillfället möjligheten att komplettera de 

installerade luftrenarna med utökad funktion hos redan befintligt 

ventilationssystem. Syftet är att komma åt källan till dålig luft. 

Genom att grundligt rengöra ventilationsaggregat, byta filter och 

utöka drifttiden så att aggregatet är i gång dygnet runt kan betydligt 

större luftvolymer renas. Detta bör ge goda resultat på 

inomhusluftens kvalité. Denna åtgärd är också förenat med en 

mycket mindre kostnad än ombyggnadsåtgärderna som föreskrivs i 

undersökningen. Åtgärden kommer också rimligen innebära att 

verksamheten kan bedrivas i byggnaderna en längre tid efter den 

1 augusti 2022. Detta är alltså en alternativ åtgärd som framstår som 

mer rimlig vid en avvägning. Förslaget är därför oproportionerligt.   

Förslaget strider mot praxis avseende bästa tillgängliga teknik 

 Enligt Förslaget förpliktigas Genova att utföra vissa åtgärder (se s. 

28 i Undersökningen) för att åtgärda problematiken med 

inomhusmiljön. Av detta följer att Förslaget på ett alltför ingripande 

sätt binder Genova till vissa specifika åtgärder för att komma till 

rätta med problematiken i inomhusmiljön. Det är inte rimligt, och 
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strider mot vedertagen praxis när det gäller utformningen av 

förelägganden enligt miljöbalken. En verksamhetsutövare ska inte 

genom föreläggande bindas till vad en myndighet anser vara bästa 

tillgängliga teknik utan ska vara helt fri att tillämpa alternativa 

lösningar. Det torde stå Genova fritt att välja på vilket sätt 

fuktskadorna och den mikrobiella påväxten ska undanröjas.  

Förslaget är i praktiken utformat enligt stoppregeln 

 Som redogjorts för ovan är Förslaget mycket ingripande i 

förhållande till den relativa olägenhet för människors hälsa som 

inomhusmiljön i skollokalerna på Fastigheten medför. Förslaget är 

därmed i praktiken utformat enligt miljöbalkens s.k. stoppregel som 

återfinns i 2 kap. 9 § miljöbalken. Lagstiftaren har i förarbetena till 

miljöbalken angivit att olägenheten, för att stoppregeln ska bli 

tillämplig, ska vara av en viss dignitet. Det framgår att olägenheten 

ska vara av ett sådant angeläget allmänt intresse att det kan motivera 

inskränkningar i rätten att använda mark eller byggnad utan att den 

skadelidande kan kräva ersättning, se prop. 1997/98:45, del 1 s. 239. 

 Vidare är det så att en stor faktor till den uppkomna situationen är 

bristande underhåll och städning. Det framgår av den 

byggnadstekniska undersökningen (s. 2, 7, 26 och 27). Genova har 

också påtalat detta till Utbildningsnämnden i dess egenskap av 

hyresgäst under processen då detta var tydligt från Genovas sida 

från den tidpunkt då man övertog Fastigheten. Det innebär att 

rådigheten för de problem som Förslaget syftar till att åtgärda delvis 

har legat på annan juridisk person än Genova och det innebär i sin 

tur att Förslagets användande av stoppregeln i miljöbalken blir än 

mer anmärkningsvärt. 

 Bygg- och miljönämnden verkar anse att de fukt- och 

mögelskadorna som de aktuella lokalerna är behäftade med utgör 

en olägenhet för människors hälsa av sådan väsentlig betydelse att 

Genova helt måste upphöra med sin upplåtandeverksamhet. 

Förevarande fall är inte en sådan situation som lagstiftaren avsett 

ska kunna förhindras med den s.k. stoppregeln och Förslaget är 

således allt för ingripande. Förbudet innebär i praktiken att Genova 

inte ges någon som helst möjlighet att följa föreläggandet eftersom 

det är tidsmässigt omöjligt att vidta önskade åtgärder innan 

Förbudet är tänkt att träda i kraft. Därtill fråntas Genova 

möjligheten att överklaga beslutet innan det ska verkställas genom 

att Förbudet i Förslaget är förenat med ett 

verkställighetsförordnande. Denna hantering står inte alls i 

proportion till den mindre olägenhet som fukt- och mögelskadorna 
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och den bristfälliga städningen utgör för de som vistas i lokalerna 

på fastigheten.  

  Mot denna bakgrund måste Förslaget anses vara oproportionerligt. 

Det är inte rimligt avvägt. Bygg- och miljönämnden ska därför 

lämna Förslaget utan avseende.   

 Tidpunkten för förbudets införlivande är inte rimligt  

 Skulle Bygg- och miljönämnden ändå besluta i enlighet med 

Förslaget måste Genovas ges rimlig tid att vidta önskade åtgärder 

innan Förbudet träder ikraft. I Förslaget anges att Förbudet för 

Genova att upplåta och använda byggnaderna tillhörande 

Segerstaskolan ska gälla från den 1 augusti 2022. Enligt den 

entreprenör som tagit fram offerten, kommer det ta i vart fall ca 44 

veckor att färdigställa arbetet, troligtvis längre tid och det är i 

princip omöjligt att vidta åtgärderna innan den 1 augusti 2022. I 

praktiken behövs också tid för projektering och marginaler för det 

fall förseningar uppkommer räknas in i rimlig utförandetid. Själva 

arbetet i sig kommer alltså att ta drygt 11 månader. Hade arbetet 

kunnat påbörjas denna påsk år 2022 hade det kunnat färdigställas 

tidigast till höstterminens början, d.v.s. augusti 2023. Arbetet kan 

inte heller påbörjas innan bygglov sökts och givits. Genova ges 

därmed ingen faktisk möjlighet att hinna utföra arbetet innan 

Förbudet är tänkt att börja gälla, vilket inte kan anses vara annat än 

både oproportionerligt och orimligt. För att Genova i praktiken ska 

kunna genomföra de önskade åtgärderna behöver tiden till dess 

Förbudet träder i kraft förlängas till i vart fall den 1 juli 2024.  

 Det är vidare inte rimligt att Förbudet förenas med ett 

verkställighetsförordnande i enlighet med vad som anges i 

avsnitt 6 nedan. 

 För de fall Bygg- och miljönämnden antar förslaget ska, mot vad 

som anförs i punkterna ovan, Förbudet inte träda i kraft förrän den 

1 juli 2024.  

 Det föreslagna verkställighetsförordnandet strider 

mot lag 

 I Förslaget anges att Förbudet ska förenas med ett 

verkställighetsförordnande, d.v.s. att det ska gälla utan att ha vunnit 

laga kraft. Enligt huvudregeln ska verkställighetsförordnanden i 
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första hand förbehållas fall där skyndsamma åtgärder krävs för att 

förhindra skador eller olägenheter (se prop. 1997/98:45, s. 285, Del 

2) eller om villkor i tillståndsbeslut eller föreskrifter som meddelats 

med stöd av miljöbalken inte iakttagits. Vidare bör de beslut som 

meddelas av en tillsynsmyndighet med anledning av åsidosättande 

av de allmänna hänsynsreglerna gälla först sedan de vunnit laga 

kraft, eftersom det rör sig om skälighetsbedömningar. Därför bör 

den enskilde få en chans till domstolsprövning innan verkställighet 

får ske. Detta har mark- och miljööverdomstolen även fastslagit i 

praxis (se MÖD 2016:3). 

 Förslaget är till stor del baserat på att Bygg- och miljönämnden 

anser att Genova åsidosatt sina skyldigheter enligt de allmänna 

hänsynsreglerna. Det är vidare uppenbart att risken för skada på 

personal- och elever inte är så överhängande att det finns skäl att 

frångå huvudregeln. Detta framgår bl.a. av riskbedömningen, s. 4, 

där deltagarnas gemensamma bedömning är att det inte finns någon 

akut risk för ohälsa på grund av problemen med inomhusmiljön. 

Genova har inte heller någon historik av att underlåta att iaktta 

föreskrifter eller villkor i tillståndsbeslut som meddelats med stöd 

av miljöbalken, utan har följt Bygg- och miljönämndens tidigare 

förelägganden. Det saknas därmed skäl att förena Förbudet i 

Förslaget med ett verkställighetsförordnande.  

 Det är anmärkningsvärt att Bygg- och miljönämnden i Förslaget 

förenat Förbudet med ett verkställighetsförordnande. I en 

närliggande kommun i ett liknande ärende utfärdades ett 

verkställighetsförordnande som sedan upphävdes vid 

domstolsprövning (se mark- och miljödomstolens beslut av den 

29 november 2021 i M 8317–21). I likhet med detta fall rörde det 

sig också om fukt- och mögelskador i en skola där det inte fanns 

någon överhängande risk för skada som gav skäl att bryta 

huvudregeln. För kännedom bedrivs skolverksamhet fortfarande i 

de lokalerna som det rörde sig om i nämnda mål.  

 Om Förslaget antas med verkställighetsförordnandet går 

Kommunen över vad som får anses vara nödvändig tillsyn och 

bryter därmed även mot bestämmelsen i 26 kap. 9 § andra stycket 

miljöbalken. Förslaget strider därmed i denna del mot lag och ska 

inte meddelas.  

__________________ 
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Handläggare 
Gabriel Winter 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-16 

Diarienummer 
BMN-2022/96 

Bygg- och miljönämnden 

Tillsyn Segerstaskolan, SÄRSTA 3:398, HS.2018.114 
Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Bygg-och miljönämnden förbjuder Knivsta kommun genom utbildningsnämnden,

organisationsnummer 212000-3013 att från och med den 1 augusti 2022 bedriva skol- 
och fritidshemsverksamhet i byggnaderna tillhörande Segerstaskolan på fastigheten
Särsta 3:398 för skol- och fritidshemsverksamhet
Förbudet gäller så länge konstaterade fuktskador och mikrobiell påväxt enligt den
byggnadstekniska undersökningen utförd av Polygon/AK med rapport inkommen 2022-
02-25 kvarstår och tills samtliga rekommenderade åtgärder enligt rapporten (s.28) för att
eliminera fuktskadorna är utförda (bilaga 1).

2. Beslutet ska gälla omgående även om det överklagas.

Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har mottagit återkommande klagomål angående inomhusmiljön på 
Segerstaskolan sedan 2017. Ärendet har sitt ursprung i en inspektion på förskoleklass 16 
oktober 2017. Vid besöket framkom att elever och lärare upplever ospecifik 
byggnadsrelaterad ohälsa. Detta har medfört återkommande kontakter med fastighetsägare 
och hyresgäst samt uppföljande besök. 

Bakgrund 
Miljöenheten har mottagit återkommande klagomål angående inomhusmiljön på 
Segerstaskolan sedan 2017 och vid varje tillsynsbesök har brister noterats. Ärendet har sitt 
ursprung i en inspektion på förskoleklass 16 oktober 2017. Vid besöket framkom att elever 
och lärare upplever ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa. De beskrev bland annat problem 
med "dålig lukt", "instängt” och ”torr luft”. De symtomen som de beskrev var trötthet, 
huvudvärk, ögonirritation, problem i näsa (irritation, nästäppa) och luftvägar (irritation, 
heshet, hosta). Detta har medfört återkommande kontakter med fastighetsägare och 
hyresgäst samt uppföljande besök.  

Under de nästan fem år som fortlöpt, har bl.a. följande inträffat: 
• Vid inspektion den 22 oktober 2018 uppmärksammades en avvikande lukt i bland

annat musikrummet och heshet hos personal noterades vid besöket. Det luktade
svagt avvikande i rum där vatten har runnit in via takfönster. Takfönster var också
fuktskadade på några ställen.

• Vid en uppföljande inspektion den 10 oktober 2019 hade enligt uppgift yttertaket
lagats men fortfarande fanns avvikande lukt i vissa rum. Ventilationen var på mycket
låg nivå och nästan avslagen i vissa rum.
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• En statusbesiktning utfördes under 2020 där föreslogs bl.a. åtgärder på yttertaket och 

ventilationen. Besiktningen ledde till att dåvarande fastighetsägare Riflex AB vidtog 
åtgärder, bland annat har taket lagats i flera omgångar. 

• Den 26 november 2020 genomfördes en inspektion på skolan med en representant 
från Arbets- och miljömedicin närvarande.  

• Under december 2020 förvärvade Genova Segersta AB fastigheten. 
• Trots åtgärderna har skador och rapporterade hälsobesvär fortsatt. En 

enkätundersökning, en s.k. ”Örebroenkät” genomfördes i mars 2021 som visade att 
flertalet i personalen upplever besvär av dålig och instängd luft. En del av personalen 
har även så svåra symptom att de inte kan vistas i lokalerna. 

• Den 21 augusti 2021 rann stora mängder vatten in i delar av lokalerna. En del av 
tillbudet filmades. Vattnet torkades upp, men då inga ytterligare åtgärder vidtogs, går 
det inte att utesluta att detta medfört ytterligare fuktskador. 

• Knivsta kommuns miljöchef genomförde en inspektion på skolan den 1 november 
2021 och upplevde besvär bland annat från luftvägarna av att vistas i lokalen. Vid 
besöket syntes tydliga tecken på fuktskador på väggar och tak. 

 
Ett föreläggande om att vidta åtgärder, bland annat att utföra en byggnadsteknisk utredning, 
en riskbedömning samt en kostnadsuppskattning skickades till fastighetsägaren Genova 
Segersta AB den 2 december 2021. En rapport från den byggnadstekniska undersökningen 
utförd av Polygon AK med tillhörande kemiska och mikrobiologiska analyser, inkom den 25 
februari 2022. I rapporten finns flertalet avvikelser som kan ge negativ inverkan på 
inomhusmiljön. Undersökningen visade förekomst av fuktskador och mikrobiell skada i 
skolans lokaler. I rapporten listas också ett antal allmänna åtgärdsrekommendationer.  
 
Den 14 mars 2022 inkom en riskbedömning och kostnadsberäkning för föreslagna åtgärder. 
Kostnadsuppskattningen för att genomföra åtgärderna som rekommenderas i den 
byggnadstekniska skadeutredningen uppgår totalt i 15 064 500 kronor exklusive moms. I 
riskanalysen föreslås fyra stycken åtgärder. Segerstaskolans ansvar för åtgärder föreslås 
bestå i  grundlig städning av lokalerna inklusive tvätt av textilier och att personal som 
upplever besvär får besök hos Företagshälsan. Genovas ansvar föreslås vara att sätta in 
luftrenare och sedan byta ut skadade material. 
 
Ett förslag till beslut kommunicerades med utbildningsnämnden den 4 april 2022 med 
möjlighet att lämna in synpunkter till 25 april 2022. En kopia skickades även till Genova 
Segersta AB.  
 

Yttranden 
Utbildningsnämnden har inte lämnat in några synpunkter på förslaget. Utbildningschefen har 
5 maj 2022 informerat bygg- och miljönämnden att utbildningsnämnden beslutade 26 april 
2022 att flytta Segerstaskolan till andra lokaler. 
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Bedömning 
Enligt 9 kap. 9 § MB om särskilda bestämmelser om hälsoskydd ska lokaler för allmänna 
ändamål, som omfattar lokaler för undervisning, brukas så att olägenhet för människors 
hälsa inte uppkommer. Ägaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenhet för 
människors hälsa.  
Barn och ungdomar har skolplikt och tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolans 
inomhus- och utomhusmiljö är därför viktig för barnens hälsa och välbefinnande. Barn är 
även särskilt känsliga för faktorer i den omgivande miljön och påverkas ofta mer än av dem 
än vuxna. Risken för flera vanliga folksjukdomar och besvär, så som försämring och 
utveckling av astma och allergi, kan påverkas av fysiska och kemiska faktorer i den miljö 
som barnen växer upp i. Barn riskerar också att utsättas för högre exponering för olika 
miljöfaktorer eftersom de äter, dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsstorlek. 
 
I inkommen riskanalys står det att ”Man upplever inte att eleverna har besvär av 
inomhusmiljön i någon större utsträckning.” Uttalandet omfattar en bedömning av hälsan hos 
ett hundratal barn och det framgår inte i riskanalysen vad uttalandet grundar sig på. Det finns 
ett känt samband mellan fuktskador och hälsobesvär. Risken för luftvägsinfektioner och 
besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka. Personer som 
har astma kan få mer besvär och personer med allergi kan påverkas negativt. Vid 
bedömningen av risken för olägenhet ska särskild hänsyn tas till personer som är något 
känsligare än normalt, till exempel barn och personer med astma eller allergier. 
Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska därmed tillämpas.  
 
Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en verksamhet utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att 
anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § miljöbalken en störning som 
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa 
eller helt tillfällig. Olägenhet för människors hälsa bedöms i detta fall föreligga p.g.a. de 
konstaterade fuktskadorna i skolbyggnaderna som redovisas i rapporten från Polygon AK 
samt besvärsbeskrivningen redovisat i Örebroenkäten.  
 
Vägledning för bedömning av risken för olägenhet för människors hälsa på grund av 
fuktskador finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:14) om fukt och 
mikroorganismer. Där anges att bl. a. följande bör beaktas:  
 
- Det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt.  
- Mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från 
t.ex. källare, grund eller vind, till rum där människor vistas stadigvarande.  
- Fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till.  
- Fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet 
material.  
Bedömningen bör göras efter en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter, där 
hänsyn även bör tas till känsliga personer. Kompletterande vägledning till det allmänna rådet 
finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.  
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En rimlighetsavvägning har skett enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Bygg- och miljönämnden 
bedömer med hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:4), 
skadornas omfattning, barns särskilda känslighet och den långa tid som förflutit sedan 
hälsobesvären först uppmärksammades att ett förbud mot att använda lokalerna för skol- och 
fritidsverksamhet är befogat. De åtgärder som tidigare vidtagits för att förbättra 
inomhusmiljön har varit bra men bedöms inte vara tillräckliga för att undanröja risken för 
olägenhet för människors hälsa på grund av de fuktskador och den mikrobiella tillväxt som 
föreligger. Så länge de fuktskadade byggnadsmaterialen finns kvar, finns det risk att 
skadorna kan förorena rumsluften och ge upphov till hälsobesvär. Även torra skador innebär 
exponering för fuktskada. Bygg- och miljönämnden bedömer att de planerade åtgärderna 
redovisade i riskbedömningen inte är tillräckligt tydligt beskrivna. Vidare saknas en tidsplan 
för när åtgärderna ska vara vidtagna. 
 
Med hänsyn till att det gått cirka fem år sedan problemen först uppmärksammades vid 
tillsynen och omfattningen av skadorna i skaderapporten anser bygg- och miljönämnden att 
det inte är acceptabelt att elever eller personal ska vistas i lokalerna efter innevarande läsårs 
slut. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att det inte är rimligt genomförbart och därmed inte rimligt 
att kräva att utbildningsnämnden flyttar på 200 barn mitt under termin. Att kräva det skulle 
också riskera orsaka en stor stress hos barnen. Enligt uppgift har utbildningsnämnden den 
12-13 mars 2022 utfört en grundlig städning av lokalerna och tvättat textilier och möbler och 
Genova installerat luftrenare i lokalerna 31 mars 2022 i enlighet med handlingsplanen i 
riskbedömningen. Att dessa åtgärder har vidtagits och att sommarlovet, där 
undervisningsverksamhet inte bedrivs i lokalerna, infaller under perioden mellan när beslut 
fattas och verkställs är också bidragande faktorer till nämndens bedömning att 
undervisningsverksamhet får bedrivas i lokalerna terminen ut. 
 
Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 (2018:1197). Barnets rättigheter ska 
beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i ärenden som rör 
barn. Det framgår i artikel 3 att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa. Konventionsstaterna ska tillförsäkra barnet sådant skydd 
som behövs för dess välfärd och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga 
lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder. Konventionsstaterna ska även säkerställa 
att institutioner som ansvarar för skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 
normer, särskilt vad gäller hälsa. 
 
På grund av de allvarliga hälsorisker som fuktskador kan medföra och att det är barn från 6 
år och uppåt som vistas i lokalerna samt att ärendet pågått under flera år med olika åtgärder 
som har vidtagits men som visat sig varit otillräckliga, bedöms det skäligt att besluta om 
verkställighetsförordnande enligt 26 kap. 26 § miljöbalken. Skälet till detta beslut är att risken 
för negativa hälsoeffekter för barnen bedöms vara så överhängande. Bedömningen görs 
därmed att lokalerna inte ska användas för skol- och fritidsverksamhet vid skolstarten på 
höstterminen 2022.  
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Information om avgift 
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning i ärendet. Med handläggning 
menas beredning av ärendet, besiktningar och inspektioner, utformning av skrivelse, samt 
överläggningar och sammanträden som kan hänföras till ärendet. 
Beslut om tillsynsavgift utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

Upplysningar 
Bygg och miljönämnden har fått information att utbildningsnämnden den 26 april 2022 har 
beslutat att flytta Segerstaskolan till andra lokaler. Beslutet innebär en rättelse av 
utbildningsnämnden men eftersom det beslutet inte har fått laga kraft vid tidpunkten för bygg- 
och miljönämndens sammanträde 24 maj 2022 är bedömningen att det är lämpligt att gå 
vidare med beslut om förbud riktat mot utbildningsnämnden. 

Bilagor 
Bilaga 1: Rekommenderade åtgärder från s. 28 i den byggnadstekniska undersökning utförd 
av Polygon/AK 2022-02-25 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Rapport Polygon/AK (124630) 2022-02-25 
Riskbedömning (125078) 2022-03-14 
Kostnadsuppskattning (125077) 2022-03-14 
Örebroenkät (117022) 2021-03-22 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivsta kommun, Utbildningsnämnden knivsta@knivsta.se  
Utbildningschef, Tapio Liimatainen tapio.liimatainen@knivsta.se  
Lokalförsörjningschef, Eva Mårtensson Eva.Martensson@knivsta.se 
Förvaltare Genova Fastigheter, Christelle Lestander christelle.lestander@genova.se  
 
 
 
Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
mailto:tapio.liimatainen@knivsta.se
mailto:Eva.Martensson@knivsta.se
mailto:christelle.lestander@genova.se
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BILAGA TILL BESLUT. 

 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, 
men det ska sändas till Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. 
 
Ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer eller beskriv i korthet 
vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring som önskas.  
 
Överklagandet bör vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt person-
/organisationsnummer på den som överklagar bör också anges. 
 
Bygg- och miljönämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet.  
 
Bygg- och miljönämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning. 

Mer information 
Kontakta Bygg- och miljönämnden, tel. 018-34 70 00, eller ovanstående handläggare. 
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Bilaga 1: Rekommenderade åtgärder från s.28 i den byggnadstekniska 
undersökning utförd av Polygon/AK, inkommen 2022-02-25 

• Utfackningsväggar under fönster: 
ο Samtligt organiskt material rivs från golvnivå upp till fönster, dvs.: 
ο Träsyllar/träreglar 
ο Isolering 
ο Lindrevning och träkilar 
ο Isolering, asfaboard samt kartongisolering som ligger som randisolering 

ibetongbjälklaget. 
• Fönster samt allt organiskt material kring fönster rivs och kasseras. 

ο Obs! Eternitskivor innehåller sannolikt asbest, rekommenderas att provtagning 
utförs. 

ο Ny fuktsäker väggkonstruktion projekteras. Möjligen kan denna muras upp i 
sin helhet alt. att oorganiska material används såsom stålreglar. 

• Lättväggar i korridor, bibliotek och kontor: 
ο Väggar kapas ca 30-40 cm upp från golvnivå och allt material upp till denna 

nivå kasseras. Vid friläggning ser man vart skarv går för tidigare renoverad 
vägg. 

ο Kontroll utförs av underliggande konstruktion m.h.p ev. Luktsmitta. 
ο Fortsatt kontroll utförs längre upp på vägg med hänseende på ev. fuktskador. 

Alt. Att vägg på några ställen friläggs för kontroll. 
• Takfönster: 

ο I första hand är rekommendationen att en fortsatt utredning utförs av material 
ovan nedersta fönsterglaset. Dvs. kontroll av ev. fuktskador på gips, spontade 
brädor längst med takfönstrets sidor. 

ο Minimum åtgärd är att underliggande träregel (ligger runt fönster mot 
betongbjälklag) byts ut och kasseras samt närmaste ytskikt flexas bort. 

ο Man bör även säkerställa att konstruktionen blir lufttätt mot vindsutrymmet. 
• PP1, mikrobiella skador innervägg: 

ο Väv och färg samt underlaget flexas bort, bedömningsvis ca 50 cm upp från 
golvnivå. 

• IV1, mikrobiella skador slits samt tak: 
ο Gipsskivor kapas ca 50 cm upp från golvnivå och byts ut. 
ο Färg i tak flexas bort. 
ο Fuktskadade skåpinredning kasseras och byts ut. 

• MP8, mikrobiella skador under tröskel (dörrpost) 
ο Tröskel rivs och kasseras. Plastmatta samt underliggande lim/ytskikt flexas 

bort ca 20 cm ut från tröskel. 
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• PP6, mikrobiella skador under trösklar: 

ο Trösklar rivs och kasseras. 
ο Underliggande golvyta städas noggrant. 

• Generellt bör anslutningar mellan golvytskikt och trösklar tätas dvs. så att inte fukt 
kan tränga ned under dessa. 

 
 



Polygon Sverige AB 
171 23 Solna 
Växel: 020-235235  
www.polygongroup.se

Segerstaskolan 

Byggnadsteknisk undersökning 

Ordernummer: 92697 

http://www.polygongroup.se/


 

 

 

Segerstaskolan byggnadsteknisk utredning 2(29) 
 

Dokumenttyp Ordernummer Rapportdatum Antal sidor Antal bilagor 

Rapport 92697 2022-01-19 29 4 

Uppdragsnamn  Revisionsdatum Upprättad av 

Segerstaskolan Knivsta, byggnadsteknisk 
utredning 

2022-02-16 Josua Klingberg 

Beställare Referens Granskad av 

Genova Segersta fastigheter AB Christelle Lestander Johan Tannfors 

Beställarens ordernummer Undersökningsperiod 

Diarienummer HS.2018.114 December 2021, Januari samt 
februari 2022 

Sammanfattning 
Klagomål på inomhusmiljön har framförts på Segerstaskolan under en längre tid. Lärare och elever 

upplever ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa. Lärare beskriver problem med dålig lukt, instängt och torr 

luft. Även symtom såsom huvudvärk, trötthet, ögonirritation, problem med näsa och luftvägar.  

Polygon/AK har av Genova Segersta fastigheter AB fått i uppdrag att utföra en byggnadsteknisk 

undersökning av byggnaden. Följande har konstaterats: 

• Mikrobiella skador har konstaterats via analys i 5 av 8 prover på träsyllar i utfackningsväggar. 

Generellt noteras missfärgningar och fuktrosor i nederkant väggar.  

• Mikrobiella skador har konstaterats via analys i 9 av 9 provhål vid nederkant fönster i anslutning 

till utfackningsväggar. Generellt har missfärgningar, fuktrosor och lokala rötskador konstaterats.  

• Träskyddsbehandlade syllar vilka avger avvikande lukter har noterats i 4 av 4 provhål i 

lättväggar (korridor och bibliotek). 

o Analys av träsyll påvisar innehåll av klorfenol.  

o I YV20 noterades synliga mögelskador. 

o I YV21 noteras att väggen renoverats i överkant, sannolikt vid fönsterbyte.  

• Vid två platser i skolan noteras mikrobiella skador på innerväggar pga. tidigare takläckage.  

• Mikrobiella skador har konstaterats på träreglar kring takfönster vid 2 provplatser.  

• Generellt bedöms städningen som bristfällig i skolan.  

• Partikel/damm noteras i tilluftsdon samt i ventilationsaggregat (tilluftssidan efter filter).  

• Ventilationsaggregat är synligt otätt i luckan till tilluftssidan. Noteras att luft sugs in i aggregat.  

 

Bedömning samt rekommenderade åtgärdsförslag har lämnats i slutet av rapporten.  
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Uppdragsbeskrivning 
Utföra en byggnadsteknisk utredning av Segerstaskolan fastighet 3:398. Denna utredning ska innefatta 

golv-, vägg- och takkonstruktion med avseende på förekomst av fukt och mikrobiell tillväxt. 

Utredningen ska även innefatta byggnadens ventilationssystem. Resultatet ska sammanfattas i en 

skriftlig rapport med förslag till åtgärder för eventuella konstaterade skador.  

Bakgrund 
Miljöenheten har mottagit återkommande klagomål på inomhusmiljön på Segerstaskolan i Knivsta. 

Ärendet har sitt ursprung i en inspektion på förskoleklass 16 oktober 2017 då det framkom att lärare 

och elever upplever ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa. Lärare beskrev problem med dålig lukt, 

instängt och torr luft. Även symtom såsom huvudvärk, trötthet, ögonirritation, problem med näsa och 

luftvägar.  

Vid påföljande inspektioner 2018-2019 uppmärksammades avvikande lukter i vissa rum samt att 

takfönster var fuktskadade.  

Örneholms bygg utförde en statusbesiktning under 2020 och föreslog bl. a. åtgärder för yttertaket och 

ventilationen. Efter detta har bland annat taket setts över.  

Trots åtgärderna har det fortsatt rapporterats hälsoproblem. Örebroenkäten genomfördes mars 2021 

och visade att flertalet ur personalen upplever besvär med dålig och instängd lukt.  

Under augusti 2021 rann det in vatten från taket vid ett ställe. Detta torkades upp men inga ytterligare 

åtgärder ska ha utförts.  

Tillgängliga handlingar 
• Planritning med markering för rum med upplevda problem.  

• Föreläggande från Knivsta kommun daterad 2021-12-02. 

Kortfattad objektsbeskrivning  
Byggnadstyp: Skolbyggnad i 1-plan 

Byggnadsår: Bedömningsvis 1950-60 talet 

Grundläggning: Krypgrund/kulvert med platsgjutet betongbjälklag 

Stomme: Lättbetong/stål 

Tak: Låglutande motfallstak med papptäckning på råspont. Uppstolpat 

träregelverk på vindsbjälklag av platsgjuten betong.  

Fasad: Träpanel samt puts. Lokalt även eternitskivor samt plåt på övre delar.  

Värmesystem: Vattenburen värme med radiatorer 

Ventilationssystem: Mekanisk till- och frånluft med roterande värmeväxlare.  
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Figur 1 planritning över skolan med skolan där verksamheten markerat problemrum P (* är rum där undertecknad fått info från personal på plats 

om problem) samt undersökta rum 1-9 
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Figur 2 skiss över utfackningsväggar, baserat på okulära noteringar.  

 

 

Metoder och bedömningsgrunder 
• Okulär kontroll samt subjektiv luktbedömning 

• Fuktkvot har uppmätts med Protimeter MMS med stift och hammarelektrod.  

• Fuktindikering har utförts med Gann UNI 1.  

• Rökflaska har använts för kontroll/detektion av luftrörelser.  

• Konstruktionsingrepp har utförts i utfackningsväggar samt i golv. Materialprover har tagits ut 

och skickats till externt labb för mikroskopiering.  

  

http://www.polygongroup.se/
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Utredningsstrategi 
• Inititalt utfördes en kortare rundvandring med fastighetsskötare invändigt samt i 

krypgrund/kulvert.  

• Okulär besiktning av klassrum, korridorer, ovan installationstak, i kulvertar samt på 

vindsutrymmet. I samband med detta utfördes fuktindikering främst mot golv men även mot 

andra delar där tex. läckage skett.  

• Konstruktionsingrepp i utfackningsväggar samt materialprovtagning.  

• Kontroll av golvkonstruktion med materialprovtagning .  

• Okulär kontroll av ventilationsanläggning 

Resultat 

Invändigt 

Noteringar: 

• Ingen direkt avvikande lukt har upplevts under besiktningstillfällena.  

• Rinnmärken noteras på flera av takfönstrens sidor. Noteras även färg/spackelsläpp längs med 

trälist på undersida takfönster.  

o En enklare glasskiva finns i botten av takfönstret (ej lufttät).  

o Öppet ventilationshål till spirorör i sidan av takfönstren (oklart vart dessa ansluter till).  

• Generellt bedöms städningen som bristfällig.  

o Damm/smuts och spindelnät i golvvinklar samt på inventarier.  

• Lokalt rikligt med damm/smuts ovan installationstak.  

• Sprickor/färgsläpp generellt på insida fönster/anslutning mot väggar.  

• I korridorer och WC grupper generellt ”nyare” plastmattor. Linoleummattor i klassrum.  

• I korridorer är det ”nyare” fönster. 

• Svällda smygar i nederkant på flertalet ställen i korridorer vid ytterdörrar.   

• Äldre stängda ventilationsdon noteras i korridor samt ovan installationstak.  

• Noteras även äldre ventilationsdon som ej är helt stängda i korridor.  

• I kök är äldre ventilationsdon lockad i överkant, dock rikligt med sedimenterat damm längst 

med kanalens sidor.  

• Generellt noteras sedimenterat damm på/i nyare ventilationsdon. Bedöms likvärdigt i 

problemrum såsom referensrum.  

• Mycket damm på/i frånluftsdon.  

• Läckage har skett från tak i korridor. Provplats PP3 på figur X.  

o Inga förhöjda fuktindiktioner noterades på undersida betongbjälklag eller på vägg. 

Målad vävv på tegel/betongvägg.  

o Synliga mögelskador bakom väv på nedre delen av vägg.  

o Tydlig mögellukt upplevdes från utaget materialprov av väggväven.  

• Rum markerade med 1-9 har kontrollerats mer noggrant. 1-6 är markerade som problemrum 

samt 7 är referensrum. Rum 8 är också rum med klagomål enligt personal på plats. 
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Foto 1 prickor/färgsläpp vid fönster/vägg (provpunkt 
YV10) 

Foto 2 damm beläggningar på tilluftsdon 
(undertecknad har dragit med fingret). 

  

Foto 3 damm beläggningar på tilluftsdon Foto 4 synliga mögelskador bakom väven (samt 
mögellukt) på innervägg provplats PP1 (tidigare 
takläckage). 
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Utvalda rum har kontrollerats lite mer ingående, markerade med siffror 1-10 på planritning figur 1.  

1. Rum med klagomål enligt verksamheten.  

• Rum som öppnats upp (både ritning indelat i två rum).  

• Plastmatta samt linoleummatta.  

• Färgsläpp/bubblor runt takfönster.  

• Prov på träregel (TP1) kring takfönster visar på förhöjda halter bakterier samt svampar dvs. 

bedöms som mikrobiell skada.   

• Synliga luftrörelser ned från takfönster. 

• Äldre ventkanal ”tätad” med plast, små luftrörelser in till rum noterades.  

• Låga fuktindikationer på golv.  

• Till och frånluft finns. 

  

Foto 5 rum där innervägg öppnats upp. Äldre 
ventilationsdon noteras i överkant foto, se foto 8. 

Foto 6 linoleummatta uppskuren MP3 

  

Foto 7 prov uttaget på trälist TP1 Foto 8 äldre ventilationsdon tätad med plast 
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2. Rum med klagomål enligt verksamheten.  

• Något instängd lukt upplevdes vid inträdet  

• Linoleummatta på golv. Låga fuktindikationer noterades.  

• Små synliga luftrörelser in vid sprickor fönster/utfackningsvägg.  

• Dammigt på/i tilluftsdon 

• Både till-/frånluft i rummet.  

3. Rum med klagomål enligt verksamheten. 

• Tidigare två rum som öppnats upp.  

• Två takfönster finns.  

• Luftrörelser både upp/ned vid takfönster.  

• Färg/spackelsläpp kring fönster vid trälist.  

• Prov på trälist (TP2) visar på kraftigt förhöjda halter bakterier samt något förhöjda halter 

svampar dvs. bedöms som mikrobiell skada.  

• Rikligt med damm ovanför innertaksplattor 

• Små luftrörelser ned vid äldre ventilationsdon (foto  

  

Foto 9 sprickor/ytskiktssläpp kring takfönster Foto 10 ytskikt borttaget och missfärgad trälist frilagd 
(provplats TP2) 

  

Foto 12 dammigt ovanpå innertaksplattor Foto 13 äldre ventilationsdon ovan installationstak 
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4. Kök med klagomål enligt verksamheten.  

• Plastmatta på golv. Inga förhöjda fuktindikationer mot golv.  

• Takfönster med synliga rinnmärken på sidorna.  

• Luftrörelser uppåt vid takfönster vid tillfället 

• Damm/smuts i tilluftsdon 

5. Kontor med klagomål enligt verksamheten. 

• Linoleumlukt vid inträdet till rum.  

• Låga fuktindikationer mot golv.  

• Enbart frånluftsventilation 

• Damm/spindelnät i golvvinkeln.  

• Sprickor/färgsläpp kring nederkant fönster/anslutning mot vägg.  

• Linoleummatta snittades (MP7).  

o Linoleumlukt 

o Lumppapp samt svartlim under matta (kan innehålla asbest).  

• I referensrum nr 9 finns tilluft.  

 

 

Foto 14 enbart frånluftsventilation i aktuellt rum  

 

6. Kök med klagomål enligt verksamheten. 

• Plastmatta på golv. Låga fuktindikationer på golv.  

• Äldre ventilationsdon är full med damm/smutsbeläggningar i kanal. Lockad längre upp.  

• Inga synliga sprickor/ytskiktssläpp kring takfönster.  

• Rikligt med smuts ovanför innerfönster i takfönster.  

o Luftrörelser både upp och ned vid takfönster.  

• Dörrkarm är rostig i nederkant.  

• Tröskel lyftes upp.  

o Missfärgningar/misstänkta mögelskador.  

o Prov togs ut på plastmatta/spackel (följde med mattan). Analysen påvisar förhöjda 

halter bakterier samt något förhöjda halter svampar. Dvs. bedöms som mikrobiell 

skada.  
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Foto 15 rikligt med damm i lockad ventkanal Foto 16 provplats MP8 (mikrobiella skador under 
tröskel) 

7. Klassrum referensrum 

• Ingen avvikande lukt upplevdes.  

• Linoleummatta på golv. Låga fuktindikationer noterades.  

• Smuts/damm i tilluftsdon.  

• Matta snittades (MP9).  

o Enkel linoleummatta 

o Svag linoleumlukt (ej avvikande) 

o Låga fuktindiktioner 

o God vidhäftning.  

8. Klassrum med klagomål enligt lärare på plats (ej utmarkerad från verksamheten). 

• Något instängd lukt upplevdes vid inträdet.  

• Linoleummatta på golv, låga fuktindikationer noterades.  

• Fuktrosor/färgsläpp i innertak kring rörslits. 

o Inga förhöjda fuktindikationer mot tak (dvs. äldre läckageskada).  

o Okulärt synligt mögel på nederkant gipsskiva bakom golvlist.  

• Provhål IV1 (slits nederkant) 

o Kraftiga mögelskador på baksida gipsskivor.  

o Plåtreglar.  

o Låga fuktindikationer.  

• Fuktrosor/missfärgningar på spånskivor under diskbänk.  

10. Sjuksköterskans rum (rum med problem). 

• Ingen avvikande lukt upplevdes.  

• Låga fuktindikationer mot plastmattan (FI 55). Något högre mot altandörr/tröskel, FI 75.  

• Sprickor i vägg/fönster, kännbara luftrörelser.  

• Missfärgningar under mattuppvik mot tröskel.  

• Synligt otätheter utvändigt mot fönster/dörr anslutningar.  

• Misstänkta begynnande rötskador på tröskel (tröskel mögelskadad enligt analys YV24). Troligen 

har dörr byggts igen till en vägg.  
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Foto 17 synliga mögelskador på gipsskivor bakom 
golvlister 

Foto 18 synliga mögelskador i slits på gipsskivor 

  

Foto 19 provhål i sjuksköterskans rum Foto 20 missfärgningar kring tröskel (tröskel fortsätter 
under väggen) 
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Konstruktionsingrepp 

Ingrepp i nederkant utfackningsväggar samt vid nederkant fönster utfördes stickprovsmässigt. Då det 

sitter radiatorer med tillhörande rördragningar är det svårt rent praktiskt att komma åt 

väggkonstruktionen.  

Figur 3 skiss med placering av konstruktionsingrepp i nederkant utfackningsväggar samt nederkant 

fönster 

 

 

Utfackningsväggar nederkant: 

• Sammantaget utfördes 8 provhål i nederkant utfackningsväggar . 

• Följande uppbyggnad: 

o Gips med metallskikt (diffusionsspärr) 

o Spånskiva 23 mm 

o Träreglar samt rockwoolisolering.  

o Eternitskiva 

o Träpanel 

• Låga fuktkvoter uppmättes i träsyllar, ca 10-14 % (dvs. under kritisk nivå för mikrobiell tillväxt).  

• Generellt noterades missfärgade samt svällda spånskivor samt missfärgningar på 

undersida/insida träsyllar. Lokalt även fuktrosor på träregelar. 

• I provhål YV12 noterades synliga mögelskador.  

• Rostiga spikar generellt.  

• I YV7 noterades att syllen ligger högt ovanför golvnivå. Detta materialprov påvisade normala 

halter mikroorganismer.  

• Nio materialprov skickades in för analys: 

o Träsyllar visar 5 av 8 på förhöjda halter mikroorganismer dvs. bedöms som skada.  

o Spånskiva visar 1 av 1 på förhöjda halter.  
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Foto 21 missfärgningar/fuktrosor på träsyll/träreglar i 
provhål YV12 

Foto 12 utfackningsvägg bakom radiatorer, svårt rent 
praktiskt att komma åt 

 

Lättväggar korridorer/bibliotek: 

• Fem stycken konstruktionsingrepp utfördes i lättväggar i korridorer samt bibliotek, YV5, YV16, 

YV19, YV20 samt YV21.  

• Konstruktion: 

o Gipsskiva, Spontade träbrädor, träregel med isolering ca 90 mm, eternitskiva, träfasad. 

• Träsyllar är träskyddsbehandlade .  

• Tydligt avvikande lukt från träsyllar av ”olje-”/”tjärkaraktär” samt svagt ”mikrobiellt” i samtliga 

provhål.  

• Fuktkvoten uppmättes till ca 13 % i träsyllar.  

• I YV5 skickades träsyllen in för kemisk analys gällande träskyddsmedel: 

o Analys påvisar innehåll av klorfenoler.  

• I YV20 noterades synliga mögelskador på nederkant vägg.  

• YV21 utfördes i underkant fönster. Denna vägg är renoverad från ca 30 cm upp från golv med 

nya skivor, isolering, plast, reglar samt vindduk. Plastfolien är synligt luftottät dvs. ej tejpad. 

Bedömningen är att samtliga väggar i korridor, bibliotek och kontor är renoverade på detta sätt. 
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Foto 23 provhål YV16 med träskyddsbehandlad syll i 
nederkant 

Foto 24 öppnad vägg YV16 med uttaget syllprov samt 
eternitskiva i ytterkant vägg.  

  

Foto 25 synliga mögelskador YV20 i vilorum Foto 26 synliga mögelskador på råspontbrädor YV20 

  

Foto 27 renoverad väggdel under fönster Foto 28 vägg renoverad från pil och uppåt 

 



 

 

 

Segerstaskolan byggnadsteknisk utredning 17(29) 
 

Nederkant fönster: 

• Sammantaget utfördes 9 provhål vid nederkant fönster.  

• Fönstersmyg samt ligger mot betongväggen med bakomliggande linlindrevning och träkilar.  

• Generellt noterades missfärgningar/fuktrosor på fönsterfoder samt träreglar.  

• Generellt noterades en avvikande ”stall-”/”mikrolukt” från lindrevningen.  

• I provhål YV10 samt YV13 noterades synliga mögelskador.  

• Låga fuktkvoter uppmättes på träreglar.  

• Sju materialprover skickades in för analys på träreglar, lindrevning samt fönsterbräda/smyg: 

o Samtliga materialprover påvisar förhöjda/kraftigt förhöjda halter mikroorganismer dvs. 

bedöms som mikrobiella skador. Lindrevningen är det material som påvisar kraftigt 

förhöjda halter.  

  

Foto 29 YV10 med synliga rötskador Foto 30 YV6 med missfärgningar, tydliga tecken på 
fuktbelastning 
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Materialanalyser 

Utvalda material har tagits ut och lämnats in till Eurofins pegasuslab i Uppsala. 

Tabell 1 sammanställning av provhål med materialprover 

Prov Plats Material Bakterier Svampar Bedömning 

YV1 N.k vägg Insida träsyll Förhöjda värden Förhöjda värden Påvisar mikrobiell 
skada 

Spånskiva Förhöjda värden Något förhöjda 
värden 

Indikerar mikrobiell 
skada 

YV2 N.k fönster Insida träregel Förhöjda värden Förhöjda värden Indikerar mikrobiell 
skada 

YV3 N.k vägg Insida träsyll Något förhöjda 
värden 

Förhöjda värden Indikerar mikrobiell 
skada 

YV4 N.k fönster Spånskiva/lindre
v, träregel 

Något förhöjda 
värden 

Kraftigt förhöjda 
värden 

Påvisar mikrobiell 
skada 

YV5 N.k vägg 
korridor 

Träsyll Kemisk analys påvisar innehåll av klorfenol 

YV6 N.k fönster Spånskiva/träkil Normala värden Förhöjda värden Indikerar mikrobiell 
skada 

YV7 N.k vägg Insida träsyll Normala värden Normala värden  Ej skada 

YV8 N.k vägg Insida träsyll Något förhöjda 
värden 

Kraftigt förhöjda 
värden 

Påvisar mikrobiell 
skada 

YV9 N.k vägg Insida träsyll Normala värden Något förhöjda 
värden 

Ej skada 

YV10 N.k vägg Synliga mögelskador. Prov ej uttaget Mikrobiell skada 

YV11 N.k fönster Fönsterbräda Förhöjda värden Kraftigt förhöjda 
värden  

Påvisar mikrobiell 
skada 

YV12 N.k vägg Synliga mögelskador. Prov ej uttaget Mikrobiell skada 

YV13 N.k fönster Synliga mögelskdor Mikrobiell skada 

YV14 N.k vägg Insida träsyll Normala värden Något förhöjda 
värden 

Ej skada 

YV15 N.k fönster Fönstersmyg Något förhöjda 
värden 

Förhöjda värden Påvisar mikrobiell 
skada 

YV16 N.k vägg Insida syll Normala värden Förhöjda värden Indikerar mikrobiell 
skada 

YV17 N.k vägg Insida syll Förhöjda värden Förhöjda värden Indikerar mikrobiell 
skada 
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YV18 N.k fönster Fönstersmyg Något förhöjda Förhöjda värden Påvisar mikrobiell 
skada 

YV19 N.k vägg 
biblotek 

Syll träskyddsbehandlad. Avger tydligt avvikande lukt Åtgärd 
rekommenderas 

TP1 Takfönster Träregellist Förhöjda värden Förhöjda värden Påvisar mikrobiell 
skada 

TP2 Takfönster  Träregellist Kraftigt förhöjda 
värden 

Något förhöjda 
värden 

Påvisar mikrobiell 
skada 

MP1 Golv Linoleummatta Normala Normala Ej skada 

MP8 Golv Plastmatta/spackel Förhöjda värden Något förhöjda 
värden 

Påvisar mikrobiell 
skada 

YV20 N.k vägg 
vilorum 

Synliga mögelskador nederkant vägg.  Mikrobiella skador 

YV21 U.k fönster Renoverad vägg med ny gips, plast, isolering, reglar och vindduk Ej skada 

YV22 U.k fönster Lindrev/kil/spånski
va 

Förhöjda värden Kraftigt förhöjda 
värden 

Mikrobiella skador 

YV23 U.k fönster Utreglad oisolerad vägg (nyare). Ej skada 

YV24 N.k vägg Tröskel Något förhöjda 
värden 

Förhöjda värden  Mikrobiell skada 
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Figur 4 planritning över skolan med markerade provplatser 

 

Förklaring planritning: 

• YV1-YV24=provhål lättväggar/fönster  

• PP1-PP9=provpunkter golv/vägg invändigt 

med okulär kontroll, ej materialprov. 

• TP1-2=materialprov takfönster.  

• MP1/MP8=materialprov golvmattor. 

• IV1=provhål slits 

- Rödmarkerade provpunkter är konstaterade 

mikrobiella skador antingen via analys eller 

okulärt bedömt.  

10 

http://www.polygongroup.se/
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Kulvert/krypgrund 
• Avvikande mikrobiell lukt upplevdes vid inträdet till kulvert/krypgrund.  

• Klimatet upplevs som varmt och fuktigt. Momentan mätning visade på ca 15 grader och 85 % 

relativ fuktighet. Momentan mätning ute: 0 grader och 90 % RF. Ger ånghalt i kulvert på ca 11 

g/m3 vilket ger ett fukttillskott på 6-7 g/m3. 

• Synligt fuktigt samt utfällningar/missfärgningar på mark.  

• Kondensdroppar noteras på flertalet platser i kulvert. Främst längst med tak-/väggvinkeln vid 

korridorer samt på undersida betongbjälklag mot norr.  

• Inga synliga luftläckage upp vid genomföringar i bjälklaget. Kontrollerat med rökflaska.  

• Två stycken ventilationsanläggningar, båda med roterande värmeväxlare noteras.  

• LA3 betjänar hus D och E: 

o Lucka till tilluftssidan är synligt otät. Tydligt insug av luft till tilluften.  

o Smuts/damm noteras i aggregat på tilluftssidan efter tilluftsfilter.  

o Tilluftsfilter är okulärt rena, bedöms nyligen bytta.   

  

Foto 31 kondensutfällning undersida betongbjälklag Foto 32 fuktig mark med utfällningar/missfärgningar. 
Marken avger skarp mikrobiell lukt 

  

Foto 33 lucka till tilluftssidan läcker luft in till aggregat Foto 34 smuts/spindelnät i aggregat vid tilluftsfilter 

http://www.polygongroup.se/
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Yttertak/vindsutrymme 
• Inga synliga otätheter eller defekter noterades på takpappen.  

• Stående vatten/is noteras i lågpunkter i anslutning till takbrunnar.  

• Fem stycken takluckor noterades. Då det är låg höjd har ej hela vindsutrymmet besiktats.  

• Lucka 1: 

o Fuktkvot till ca 17-18 %.  

o Mindre missfärgningar lokalt. Inga synliga mikrobiella skador.  

o Lösull samt underliggande isolerskiva  med papp.  

• Lucka 2: 

o Fuktvkot ca 12-13 %.  

o Missfärgningar på råspont, troligen äldre läckageskador. Fuktkvot ca 12-13 %.  

• Lucka 3: 

o Inga direkt synliga avvikelser 

o Låga fuktkvoter uppmättes.  

• Lucka 4-5: 

o Lokalt förekommer mindre svartprickig mögelpåväxt på råspont.  

o Låga fuktkvoter uppmättes.  

  

Foto 35 missfärgad råspont vid lucka 1. 
Fuktkvotsmätning i råspont 

Foto 36 missfärgningar/tecken på tidigare läckage. 
Låga fuktkvoter i råspont lucka 2. 
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Utvändigt 
• Träpanel lokalt rötskadad.  

o Noteras rötskador även innanför träpanelen.  

• Eternitskivor (Obs! kan innehålla asbest) lokalt trasiga utanför korridor/entré.  

• Torrsprickor noteras lokalt på fönster.  

• Lokalt noteras rötskador på fönster i nederkant.  

• Lokalt noteras mindre skador i putsen/lättbetongen (bedöms dels vara mekaniska skador).  

• Utanför grundmur noteras kanal med tydlig utsug av luft. Troligen frånluft från krypgrund. 

Noteras även ventiler i grundmur.  

•  

  

Foto 37 rötskador i fönsterkarm Foto 38 rötskador träpanelen  

  

Foto 39 sprickor/skador i puts ovan dörr Foto 40 sprickbildning/otätheter mellan 
utfackningsvägg och putsfasad nertill 
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Foto 41 torrsprickor/kittsläpp på fönster Foto 42 skadad eternitskiva, bakomliggande råsponte 
blottlagd. 
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Bedömning 

Golv 
Inga tecken på nedbrytning av lim/matta har noterats. Generellt låga fuktindikeringar (förväntat vid 

betongbjälklag ovan krypgrund) samt god vidhäftning mellan matta och underlag. Lukt under mattor 

bedöms som ”normal”. Dvs. inget som tyder på avvikande emissionsavgång från golvytor. Noterades ej 

heller något avvikande under matta i anslutning till läckageplatsen PP1.  

De mindre avvikelser som noterats är mikrobiella skador vid dörrposter (dvs. under tröskel PP6 samt 

MP8). Dessa skador bedöms orsakade av vatten inifrån typ. städfukt.     

Utfackningsväggar/fönster 
Rent praktiskt är det svårt att komma åt utfackningsväggarna pga. radiatorer inkl. rördragningar. Detta 

har inneburit att ingreppen gjorts på sidan av radiatorer och att proverna tagits på insida material. Dvs. 

utsida av träreglar/trästomme har ej kontrollerats. Risken för fuktskador är större på utsida vägg pga. 

att insidan blir per automatik blir varmare och ”torrare”.   

Konstruktionsingreppen visar på låga fuktkvoter i samtliga öppnade väggar. Generellt har 

missfärgningar/fuktrosor noterats på spånskivor och träsyllar/träreglar. Ingen direkt ”mögellukt” har 

kunnat upplevts (subjektiv bedömning) utan mer lukt av ”gammalt” material (vanligt att isolering samt 

lindrevning luktar). Materialproven visar på förhöjda/kraftigt förhöjda halter av mikroorganismer via 

analys i 5 av 8 prover på främst syllar. Detta innebär att materialen bedöms som mikrobiellt skadade. 

Orsaken till fuktskadorna är mest troligt att det tränger in vatten/fukt vid slagregnsbelastning mot 

fasad. Detta då anslutningar mellan träpanelen och putspanelen är synligt otäta. Skulle delvis även 

kunna vara byggfukt från byggtiden.  

I provhål i korridor, bibliotek och vilorrum är träsyllar träskyddsbehandlade och avger en tydligt 

avvikande ”olje” -/”tjärlukt”, även svag tendens av mikrobiell lukt. Kemisk analys av träsyll i provhål YV5 

visar på innehåll av klorfenoler. Detta ämne användes i träskyddsmedel (förbjöds på 70 talet) för 

behandling av material för att skydda mot röta. Dock har det visats sig att träskyddsbehandling i många 

fall leder till att avvikande lukter uppstår då materialet utsätts för fukt/mikroorganismer. Det som sker 

är att klorfenolerna omvandlas till kloranisoler vilket leder till att lukt uppstår. Dessa ”mögelskador” är 

ofta mer problematiska än ”vanliga” mögelskador pga. att materialen ofta luktsmittar intilliggande 

konstruktioner. I detta fall ska dock tilläggas att tydlig mögellukt ej upplevdes utan mer lukt av ”olja”/-

”tjär” hållet. Kan innebära att luktsmittan inte är så påtaglig. Erfarenhetsmässigt kan man dock säga att 

detta sannolikt är en av orsakerna till de upplevda luktproblemen som enligt uppgifter förekommit i 

skolan. I YV20 i vilorum noteras synliga mögelskador på nederkant vägg. Provhål YV21 vid underkant 

fönster noteras att väggen är modifierad med nya material. Vid närmare kontroll av dessa väggar så ser 

det ut som om väggen ovanför nivå för radiatorer (ca 30 cm upp från golv) är utbytt. Det mest sannolika 

är att vid fönsterbyte så har fuktskador noterats på underliggande konstruktion och väggen då byggts 

om (se markering för vilka väggar detta gäller på figur  

Provtagningen vid nederkant fönster påvisar mikrobiella skador i samtliga 8 provplatser. Förhöjda-

/kraftigt förhöjda halter mikroorganismer har konstaterats på fönsterbrädor, fönstersmyg, träkilar samt 

lindrevning (lite olika material har provtagits i de olika provhålen). Orsaken till detta bedöms vara 

inträngande vatten/fukt vid slagregnsbelastning mot fönster/fasad. Avvikande lukter noterades på 

lindrevningen av karaktären ”stall-/”mikrobiellukt”. Generellt noterades färgsläpp/sprickbildning vid 

fönster/anslutning till vägg vilket leder till en luftotät konstruktion med risk att luftrörelser för med sig 
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partiklar från de mikrobiella skadorna. Kan även innebära en mer påtaglig luktavgivelse till innemiljön. 

Bedömningen är att luftläckage i kombination med fuktskadad lindrevning kan vara en orsak till 

avvikande lukter i skolan.  

 

Tak/takfönster 

Tecken på fuktbelastning noteras vid flertalet av takfönstren. Dels kan det vara äldre läckageskador 

innan takpappen lades om alternativt kondensbildning (varm/fuktig luft som via luftrörelser når övre 

glasen) som sedan rinner tillbaka ned på sidorna av takfönstren (tydliga rinnmärken lokalt). Luftrörelser 

kontrollerades med hjälp av rökflaska och varierade från fönster till fönster, dock noterades lokalt 

tydliga rörelser nedåt (dvs. innebär att luften kan föra med sig partiklar/smuts). Detta beror även på 

väder och vind (tryckbilder) samt hur dörrar och fönster öppnas och stängs i skolan. Vid provtagningen 

noterades ingen synlig mögeltillväxt så sannolikt är omfattningen av dessa skador inte så stor. Taket 

består av platsgjuten betongbjälklag så de enda organiska material som förekommer är kring 

takfönster. Undertecknads bedömning är att dessa skador sannolikt påverkar inomhusmiljön i mindre 

omfattning vid jämförelse med påvisade skador i väggar. Dock ska tilläggas att det tycks finnas en viss 

korrelation med utmarkerade rum med problem och förekomsten av takfönster.    

Enligt uppgift så har det förekommit takläckage även på andra ställen i skolan. Vid PP3 har det läckt in i 

augusti förra året. Inga förhöjda fuktindikationer noterades dvs. fukten har torkat ut. Dock noterades 

kvarsittande synliga mikrobiella skador i nederkant vägg bakom väven.  

Vid provpunkt IV1 noterades färgsläpp i tak ovan slits samt fuktrosor ovan skåpsinredning och under 

handfat. Även där låga fuktindikationer vilket tyder på att läckageskadan är av äldre härkomst. I slits i 

nederkant noteras synliga mögelskador både på insida och baksida gipsskivor.  

Allmänt damm/partiklar/ventilation 

Generellt upplevdes städningen som bristfällig i skolan med synligt damm/smuts på golv i vägghörn, på 

inventarier samt ovan installationstak.  

Generellt noterades även damm-/partikelansamling på tilluftsdon.  

Det förekommer äldre ventilationsdon som inte är helt lockade/stängda med rikligt med damm på 

invändiga ytor. Där noterades även luftrörelser till innemiljön lokalt. 

Ventilationsanläggningarna är belägna i krypgrunden. Noterades att det suger in luft i tilluftssidan på 

system LB04. Vilket innebär risk att kontaminerad luft från krypgrunden når innemiljön. 

Krypgrund 
Avvikande mikrobiell lukt upplevdes i krypgrunden samt fuktig mark och kondens mot undersida 

betongbjälklag noterades. Lukten är sannolikt orsakat av mikrobiell tillväxt främst på mark men 

möjligen även på organiskt material som förekommer i grunden. Fuktillskottet i grunden är dels från 

markavdunstning men kan även komma från uteluften via ventiler.   

Betongbjälklag är generellt lufttäta vilket innebär att det är mindre risk att kontaminera luft når 

innemiljön. Risken som finns är att det förekommer otäta rörgenomföringar i bjälklag där luft kan sippra 

upp. Kontroll utfördes vid en mängd genomföringar utan att någon luftrörelse kunde noteras. Sannolikt 

är det generellt igjutet vid rörgenomföringar vilket minimerar luftrörelser. Då det även är mattor 

generellt med uppvik mot genomföringar är det mindre risk för luftkommunikation.  
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Undertecknads bedömer därmed att det sannolikt inte finns någon koppling mellan de upplevda 

inomhusmiljöproblemen och krypgrunden.  

Slutsats 
Flertalet avvikelser har konstaterats som erfarenhetsmässigt kan ge negativ inverkan på inomhusmiljön.  

Det är allmänt vedertaget att det finns en tydlig koppling mellan mikrobiella skador och en ökad 

frekvens av klagomål. Exakt hur denna koppling ser ut vet man inte pga. de stora skillnaderna i 

individuell känslighet samt mängden ”kemiska ämnen”/partiklar i inomhusluften. Dvs. det går ej med 

luftmätningar att mäta sig till problemet. Det man i de flesta fall ser är att när konstaterade fuktskador 

åtgärdas sker en tydlig förbättring av inomhusmiljön. Utförd provtagning visar på förekomst av 

mikrobiella skador i utfackningsväggar mot samtliga väderstreck och bedömningen blir därmed att 

större delen av väggarna är behäftade med mikrobiellt skadat material. Detta innebär att för att 

säkerställa en god innemiljö är rekommendationen att åtgärd bör utföras vid samtliga 

utfackningsväggar. Främst då konstruktionen är likvärdig och det inte går att ”friskriva” en vägg om 

provet endast visar något förhöjda värden pga. provtagen yta är begränsad. Det blir inte heller 

ekonomisk försvarbart att ta flertalet prover vid varje utfackningsvägg. Då även fuktskador förekommer 

kring fönster är det sannolikt att även delar av fönsterkarm har mikrobiella skador. Med tanke på detta 

samt fönstrens skick är rekommendationen att även dessa byts ut. Detta är viktigt även så att 

konstruktionens täthet mot tex. slagregn kan säkerställas (även luftläckage).  

Träskyddsbehandlade träsyllar har konstaterats i samtliga fyra öppnade provhål i korridor,bibliotek 

samt vilorum (utspritt på skolan). Detta innebär att det är sannolikt att samtliga lättväggar är behäftade 

med detta ämne. Erfarenhetsmässigt så ser man ofta en koppling mellan avvikande lukter och större 

frekvens på lämnade klagomål på innemiljön. Då luktsinnet dels är till för att vara en varningssignal för 

kroppen så kan avvikande lukter i sig sannolikt skapa inomhusmiljöproblem (pga. stress vilket genererar 

reaktioner i kroppen etc.). För att säkerställa en god inomhusmiljö är bedömningen att även detta bör 

åtgärdas genom utbyte av material. Väggarna är renoverade i överkant sannolikt när fönstren byttes ut, 

innebär att åtgärd krävs i höjd med radiatorer och nedåt.  

Det förekommer även fuktskador kring takfönster. Dessa skador bedöms som mer ringa omfattning 

men bör även åtgärdas pga. de förhöjda/kraftigt förhöjda värdena. Även här i kombination med 

luftrörelser från fönster/tak. Rekommendationen är här att en fortsatt utredning utförs ovan undre 

glaset för kontroll av omfattning av ev. fuktskador.    

Partiklar/damm kan ha en negativ inverkan på inomhusmiljön genom bland annat att luften kan kännas 

”torrare”. I aktuellt fall bedöms städningen på invändiga ytor som bristfällig men även 

dammigt/smutsigt ovan installationstak. Ovan installationstak ligger sannolikt den största mängden 

damm relativt still men vid öppning/stängning av dörrar etc. så kan detta sannolikt frigöras till luften då 

det kan generera luftrörelser.  

Det finns även damm i ventilationsaggregat och vid tilluftsdon som bör åtgärdas genom rengöring av 

kanaler, don och aggregat. Aggregaten bör även ses över så att inte luft från krypgrund kan sugas in i 

systemet.  

Det bör även säkerställas att äldre ventilationskanaler är ordentligt stängda/lockade.  

I kontor 5 finns ej någon tilluft. Ska detta i fortsättningen användas som kontor bör rummet förses med 

tilluftskanal.  
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Åtgärder 
Nedan listas allmänna åtgärdsrekommendationer baserade på utförd undersökning: 

• Utfackningsväggar under fönster: 

o Samtligt organiskt material rivs från golvnivå upp till fönster, dvs.: 

o Träsyllar/träreglar 

o Isolering 

o Lindrevning och träkilar 

o Isolering, asfaboard samt kartongisolering som ligger som randisolering 

ibetongbjälklaget.  

• Fönster samt allt organiskt material kring fönster rivs och kasseras.  

o Obs! Eternitskivor innehåller sannolikt asbest, rekommenderas att provtagning utförs. 

o Ny fuktsäker väggkonstruktion projekteras. Möjligen kan denna muras upp i sin helhet 

alt. att oorganiska material används såsom stålreglar.  

• Lättväggar i korridor, bibliotek och kontor: 

o Väggar kapas ca 30-40 cm upp från golvnivå och allt material upp till denna nivå 

kasseras. Vid friläggning ser man vart skarv går för tidigare renoverad vägg. 

o Kontroll utförs av underliggande konstruktion m.h.p ev. luktsmitta.  

o Fortsatt kontroll utförs längre upp på vägg med hänseende på ev. fuktskador. Alt. att 

vägg på några ställen friläggs för kontroll.  

• Takfönster: 

o I första hand är rekommendationen att en fortsatt utredning utförs av material ovan 

nedersta fönsterglaset. Dvs. kontroll av ev. fuktskador på gips, spontade brädor längst 

med takfönstrets sidor.  

o Minimum åtgärd är att underliggande träregel (ligger runt fönster mot betongbjälklag) 

byts ut och kasseras samt närmaste ytskikt flexas bort.  

o Man bör även säkerställa att konstruktionen blir lufttätt mot vindsutrymmet.  

• PP1, mikrobiella skador innervägg: 

o Väv och färg samt underlaget flexas bort, bedömningsvis ca 50 cm upp från golvnivå.  

• IV1, mikrobiella skador slits samt tak: 

o Gipsskivor kapas ca 50 cm upp från golvnivå och byts ut.  

o Färg i tak flexas bort.  

o Fuktskadade skåpinredning kasseras och byts ut.  

• MP8, mikrobiella skador under tröskel (dörrpost) 

o Tröskel rivs och kasseras. Plastmatta samt underliggande lim/ytskikt flexas bort ca 20 

cm ut från tröskel.  

• PP6, mikrobiella skador under trösklar: 

o Trösklar rivs och kasseras.  

o Underliggande golvyta städas noggrant.  

• Generellt bör anslutningar mellan golvytskikt och trösklar tätas dvs. så att inte fukt kan tränga 

ned under dessa.  
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Figur 5 planritning med röd markering för väggar där modifiering utförts vid fönsterbyte och där 

sannolikt syll och nederkant vägg ej är åtgärdade 

 

Bilagor 
1. Bilaga 1, Mikrobiell analyser, Eurofins Pegasuslab nr: EUSEUP-00115935 21 sidor 

2. Bilaga 2, Kemiska analyser, Eurofins Pegasuslab nr: EUSEUP-00115998 4 sidor 

3. Bilaga 3, Mikrobiella analyser, Eurofins Pegasuslab nr: EUSEUP-00116243 5 sidor 

4. Bilaga 4, Mikrobiella analyser, Eurofins Pegasuslab nr:EUSEUP-00119153 6 sidor 
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På uppdrag av Länshälsan: 

Li Sjöborg 

Arbetsmiljöingenjör 

LHS Konsult 

0704-246 248 

  



Bakgrund 
Fastighetsägaren Genova har fått ett föreläggande från Bygg och miljönämnden i Knivsta kommun 

om att vidta åtgärder för inomhusmiljön i Segerstaskolan. Sedan 2017 har miljöenheten fått in 

återkommande klagomål på inomhusmiljön och ett flertal inspektioner av lokalerna har genomförts 

av miljöenheten. Utifrån dessa inspektioner har bland annat taket åtgärdats i flera omgångar, 

åtgärderna har dock inte minskat personalens upplevda besvär. Under våren 2021 undersöktes 

medarbetarnas upplevda arbetsmiljö och besvär kopplade till inomhusmiljön med hjälp av en så 

kallad Örebroenkät. Utifrån resultatet av enkäten och ytterligare en inspektion av miljöchefen hösten 

2021 har fastighetsägaren fått föreläggandet som bland annat innefattar att en byggnadsteknisk 

utredning samt en riskbedömning utförs.  

Riskerna bedömdes vid ett gemensamt möte där representanter från skolan (rektor och 

skyddsombud), verksamhetschef för elevhälsan, representant från fastighetsägaren och av denne 

anlitad arbetsmiljöingenjör deltog. Mötet inleddes med att skadeutredaren presenterade resultaten 

från skadeutredningen. Riskbedömningen dokumenterades av arbetsmiljöingenjören. 

Beställarens kontaktuppgifter 
Genova Fastigheter 

Christelle Lestander 

Fastighetsförvaltare 

Adress:  Smålandsgatan 12 

111 46 Stockholm 

Mobil:  + 46 70 778 61 34 

E post:  christelle.lestander@genova.se 

 

Deltagare 
Christelle Lestander  Fastighetsförvaltare Genova 

Li Sjöborg   Arbetsmiljöingenjör Länshälsan 

Thomas Hugo   Rektor Segerstaskolan  

Anita Drewsen  Skyddsombud 

Agnes Jonsson  Skyddsombud 

Anna-Lena Persbacke  Verksamhetschef elevhälsan 

Josua Klingberg  Byggnadsteknisk skadeutredare AK Polygon (deltog ej i bedömning av 

risker) 

 

  



Resultat av utförda undersökningar  
 

Byggnadsteknisk utredning 
Vid den byggnadstekniska utredningen har byggnaden undersökts okulärt, med fuktmätare och 

genom analys av materialprover. 

Utredning visar på att det finns mikrobiella skador i de delar av byggnaden som innehåller organiskt 

material, framför allt förekommer detta runt och nedanför fönsterpartier men även vid takfönster. 

Detta är genomgående i hela byggnaden och det kan antas att liknande resultat skulle fås på de 

platser som inte provtogs. I övrigt består byggnadens väggar i huvudsak av lättbetong som inte 

innehåller organiskt material och har därmed inte heller mikrobiella skador.  

Träkonstruktionen i taket har tidigare exponerats för fukt men är nu torra och de lagningar som 

utförts verkar ha haft avsedd effekt.  

Vid kontroll av luftrörelser kunde ett visst drag från fönster noteras, dock inget anmärkningsvärt.  

I övrigt noterades viss lukt från lindrevningen runt fönstren, detta kan uppstå om det blir utsatt för 

fukt. Utöver detta noterades städningen som något bristfällig. Man hittade även en otät lucka i 

tilluftsaggregatet i kulverten, denna åtgärdades omedelbart av fastighetsägaren. 

 

Örebroenkät 
Örebroenkäten utfördes i början av 2021 och resultatet visar framför allt på att ca 60% av personalen 

upplever luften som ”dålig”, instängd och torr, 40 % upplever lokalerna som dammiga och smutsiga.  

Dessa resultat är mycket avvikande från vad som anses vara normalt. En stor andel upplevde även 

problem med temperaturen i lokalerna. Betydligt fler än normalt upplevde även symptom som 

trötthet och tunghet i huvudet som man relaterar till arbetsmiljön. 

 

Diskussion med rektor, skyddsombud samt verksamhetschef för 

skolhälsovården 
En individ från skolhälsovården upplever besvär av att vistas lokalen och har fått byta arbetsplats för 

att kunna utföra sitt arbete. Mikrobiella skador påvisades i dennes arbetsrum vid den 

byggnadstekniska utredningen.  

Bland övrig personal uppskattar man att ca 50% upplever någon typ av besvär av att vistas i lokalerna 

besvären är dock av lindrigare karaktär. Några individer upplever lättnad av symptom under perioder 

man inte vistas i lokalerna, exempelvis under sommarlov. Vissa av de individer som använder 

astmamedicin upplever att den har någon direkt effekt.  

Man upplever inte att eleverna har besvär av inomhusmiljön i någon större utsträckning.  

  



Risker  
Det finns en risk för exponering av svampar och sporer som kan uppkomma vid mikrobiella skador, 

dessa kan orsaka de symptom som personalen beskriver som ex trötthet, huvudvärk och halstorrhet.  

Mötesdeltagarnas gemensamma bedömning är att det inte är någon akut risk för ohälsa då 

förekomsten i stort är begränsad till fönsterpartier. Däremot finns en risk att fler individer drabbas av 

ohälsa om inte åtgärder vidtas för att minska exponering. 

Åtgärder 
Utifrån de risker man sett kopplat till de skador som finns på organiskt material i fastigheten 

bedömer man det som nödvändigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen för ohälsosamma 

ämnen. På längre sikt (inom ett år) ska fastighetsägaren byta ut de skadade delar som upptäckts. Tills 

denna åtgärd är färdig bör intermittenta åtgärder utföras för att minska personalens exponering i så 

stor utsträckning det är möjligt.  Dessa åtgärder är bland annat att få lokalerna ordentligt städade så 

att damm innehållande gamla partiklar tas bort, man kan behöva sätta in luftrenare som fångar upp 

eventuella partiklar som frigörs från de skadade områdena. Som komplement till åtgärderna bör 

personal som upplever besvär erbjudas hjälp av företagshälsan. 



Handlingsplan 
 

Åtgärd Ansvarig Klart när? Kontroll utfört. Datum. 

Grundlig städning av lokalerna för att få bort ev gamla föroreningar som riskerar att komma 

upp i luften. Städning även på högre höjd samt tvätt/rengöring av textilier (gardiner och 

möbler). 

Segerstaskolan Snarast efter provtagning  

Erbjuda personal som upplever besvär besök hos Företagshälsan för dokumentation och 

utredning 

Segerstaskolan Snarast  

Sätt in luftrenare  Genova   

Byta skadade material Genova   
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Västberga allé 36C 
Västberga ind.omr. 

+46 (0)8-505 725 00 556345-1433 

1 320 000
1 012 000 

308 000 

11 220 000
1 760 000 

2 640 000 

3 080 000 

3 740 000 

2 524 500
462 000 

500 500 

330 000 

1 232 000 

Summa exkl. moms: 15 064 500 kr 

Optioner 
800 000 Kr exkl. Moms
600 000 Kr exkl. Moms
160 000 Kr exkl. Moms

- Nya Fönster (Alu-fönster med cirka 1,0 i U-värde)

- Nya radiatorer

- Ny matta (mellan pelare vid nisch för radiator)

Vi tackar för förfrågan och lämnar härmed följande budget baserat på platsbesök och 

byggnadstekniska skadeutredning daterad 2022-02-16. 

Rubriker 
Punkt 1-9
Åtgärder av punkt 1-9 

Rengöring av kanaler 

Åtgärder  
Rivning av utfackningsväggar 

Återställning med icke homogent väggmaterial 

Demontering lagerhantering och återmontering av radiatorer  

Demontering, lagerhantering och renovering av mindre skador på 

fönsterpartier 

Övrigt
Platsledning 

Utredningar & besiktningar 

Avfallshantering  

Hyra maskiner & omkostnader 

Belopp 



Kostnadsuppskattning Sid. 2(2) 

1337 Anbud 

Adress Besöksadress Telefon Org. nr 
Box 421 26 
126 15 Stockholm 

Elektravägen 67 
Västberga ind.omr. 

+46 (0)8-505 725 00 556345-1433 

Förtydliganden/Exkl: 
Vi förutsätter att alla arbeten kan utföras under ordinarie arbetstid och i en följd. 
I budgeten ingår ej arbeten med inredning, lås, larm, tele, data och passanläggning. 
Vid start ska lös egendom vara bortflyttat av verksamheten. 

Avtal/prislista: 
För denna entreprenad gäller AB 04 samt prislista och arvode enligt Oljibes 
prislista 2022. 
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