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MSB:s synpunkter på Boverkets rapport 
2015:28 – Åtgärder som kan undantas från 
kravet på bygglov 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har getts möjlighet att 

yttra sig om Boverkets rapport Åtgärder som kan undantas från krav på 

bygglov.  

MSB har i första hand granskat de ändringar som rör myndighetens 

sakområden och instämmer till stora delar i Boverkets slutsatser. Nedan 

redovisas dock vissa synpunkter där myndighetens uppfattning avviker från 

Boverkets. 

Myndigheten har noterat att vårt remissvar saknades i bilaga 4 i rapporten och 

av det skälet är detta svar lite utförligare beskrivet än vad som annars skulle 

varit fallet.  

Omfärgning och ändring av tak- och fasadmaterial 

I BFS 2011:26 står att fasadbeklädnader vid brand endast får utveckla värme 

och rök i begränsad omfattning. Skorstenar och eldning av olika bränsleslag 

kan ur brandskyddsynpunkt medföra olika krav på taktäckningsmaterialet. 

Husen i Sverige börjar bli mer energieffektiva och miljövänliga. Det har lett till 

en marknad med inslag av ny materiel som inte sällan är brännbart. Om tak- 

och fasadmaterial undantas från kravet på bygglov menar MSB att det finns 

risk för att brandskyddet försämras. MSB anser att en ändring som väsentligt 

påverkar brandskyddet på något sätt bör passera samhällets kontroll. Därför 

menar myndigheten att bygglovskravet även fortsättningsvis bör vara kvar vid 

ändring av fasad- och taktäckningsmaterial, alternativt att åtgärden blir 

anmälningspliktig till kommunens byggnadsnämnd. 

Transformatorstationer 

Angående transformatorstationer anser MSB att bygglovet kan tas bort men att 

följande bör förtydligas och beaktas genom hela rapporten och i relation till de 

föreslagna ändringarna i lagen. Begreppet ”transformatorstationer” bör bytas 

ut mot ”nätstationer” eftersom den benämningen passar bättre på det som 
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avses här, dvs. mindre byggnader i form av en nätstation i distributionsnätet 

som matar med 400 V. Nätstationer placeras oftast på någon annans mark mot 

intrångsersättning. I rapporten nämns en avståndgräns på 4,5 meter. MSB 

anser att det är otydligt vad gränsen är i relation till, så det vore bra om detta 

förtydligas. Om nätstationen matar samhällsviktig verksamhet är det också av 

vikt att den placeras strategiskt skyddad mot exempelvis påkörning och 

överskottning av snö.  

Mindre byggnader 

I MSB:s remissvar på utkastet till denna rapport ansåg myndigheten att små 

tillfälliga byggnader fortsättningsvis skulle omfattas av bygglov. Skälet till det 

är att det finns en förhöjd spridningsrisk till intilliggande byggnader och att 

räddningstjänstens framkomlighet begränsas om de placeras fel. Boverket tog 

hänsyn till detta och undantaget gäller nu enbart på allmän plats. Genom 

markupplåtelsen tas hänsyn till placeringen av byggnaderna och detta anser 

MSB är tillräckligt för att exempelvis räddningsvägar inte ska riskera att bli 

blockerade. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Brandingenjören 

Matilda Svensson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 

chefsjuristen Key Hedström, avdelningschefen Cecilia Nyström och 

enhetschefen Patrik Perbeck deltagit. 
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