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Funktionsnedsättning i PBL

PBL 2 kap 6§ 7p; 8 kap 1§ 1 o 3p; 8 kap 2§ 3p;
8 kap 4 § 8p – men även 2, 4 o 7 p ;
8 kap 9§ 5p; 8 kap 12§; 8 kap 19 §
PBF 1 kap 4§, 3 kap 4§ samt 16-19§§
BBR 3:112-113; 2§ HIN 3; 5§ ALM 2;
• Lagstiftningen avser att miljön skall göras användbar för :
• personer som förflyttar sig med manuell rullstol eller med eldriven rullstol,
• personer som har nedsatt funktion i armar, händer, bål och ben liksom dålig balans
• personer som går med gånghjälpmedel i form av käppar eller rollator.
• personer som har nedsatt syn eller som är blinda,
• personer som har nedsatt hörsel eller som är döva.
• personer som har kognitiva funktionsnedsättningar t ex förvärvade hjärnskador eller
utvecklingsstörning.
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Regeringens proposition
2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
5.1 Nationellt mål
Regeringens förslag: Det nationella målet för funktionshinders-politiken är att, med FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra
till ökad jämställdhet och till att barn-rättsperspektivet ska beaktas.
Detta nya mål ska ersätta de nuvarande nationella målen för funktionshinderspolitiken.
5.2 Ny inriktning för arbetet
Regeringens förslag: För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken
inriktas mot de fyra områdena:
– principen om universell utformning,
– befintliga brister i tillgängligheten,
– individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och
– att förebygga och motverka diskriminering.
Denna inriktning ska ersätta den nuvarande inriktningen för genomförandet av funktionshinderspolitiken.
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Vi har återkommande tudelade diskussioner om vissa typer av nybyggnationer och vilka lagkrav som ska uppfyllas för dessa, mycket p.g.a.
att Svensk Standard avser bostäder och många punkter i BBR berör publika lokaler... som jag önskar lyfts under FSBS.
Vilka tillgänglighetskrav (både utformnings- och tekniska egenskapskrav) ska ställas vid nybyggnation av en byggnad i fler plan, som inte är en
bostad? T.ex. hotell eller kontor. Redogör gärna vad som gäller för tillgänglighetskrav, med lagstöd, för dessa byggnader.
Generellt: PBL är en Ramlag. Om krav eller allmänna råd inte finns i PBF och BBR m fl ska lagtexter tolkas utifrån propositionstexterna till
PBL. I dessa står att byggnader och andra anläggningar från början SKA vara tillgängliga OCH ANVÄNDBARA – när inget annat anges.
Undantag finns alltså – men de ska vara angivna.
•

Kan parkeringsplats endast anordnas vid behov, BBR 3:122?

•

Hisskrav?

•

Är det endast tillträde in i byggnaden till receptionen, som kan ställas tillgänglighetskrav på vid lovprövning?

•

Finns det krav på att t.ex. alla kontor/hotellrum ska vara tillgängliga? Eller ett visst antal/våning?

•

BBR 3:1453 avser endast tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, som säger att 1 HWC/våning ska vara tillgänglig om där finns
toalett för allmänheten. Vad gäller för krav i byggnader som inte är publika, tex. kontor eller övrigt utrymme än receptionen på ett hotell?

•

Om det enbart finns projekterat för en toalett i en sådan byggnad, ska bygglovshandläggarna förelägga om en tillgänglig HWC? Eller är
detta något som inte kan ställas krav på, då det är en arbetsplats? Ligger detta istället på arbetsgivarens ansvar (AFS § 77)? Vilka lagkrav
har bygglovshandläggaren skyldighet att se till uppfylls avseende tillgänglighet?
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8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
Byggnadsverks utformning
1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom
ombyggnaden, och
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.
När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de
praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.
Byggnadsverks tekniska egenskaper
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall,
10. bredbandsanslutning, och
11. laddning av elfordon.
Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk

6 § Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 gäller inte i fråga om
1. en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för,
2. ett fritidshus med högst två bostäder, och
3. tillgänglighet
Mai Almén
2022-09-15till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven.Lag (2011:335).
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Tomter
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och
till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
…………..
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda
tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och ….
Allmänna platser och andra områden
12 § Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på
områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna
använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska
och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335).
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7. lämplighet för det avsedda ändamålet?
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga?
Mai Almén 2022-09-15
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- Utformningskraven granskas i Bygglovet.
- VAD gör man när UTFORMNINGSKRAVEN blivit fel?
- Går ofta inte att rätta alls!
- VEM har då både rätten och kompetensen att granska och godkänna byggloven?

Ur ” ALLMÄNNYTTANS BYGGAGENDA maj 2018, SABOS BYGGHERRERÅD • ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD OCH UTHÅLLIG
NYPRODUKTION, sid 14:
”Regeringen bör även utreda befintlig lagstiftning som utgör en målkonflikt. Exempelvis innebär tillgänglighetskravet i
BBR att många bostäder blir onödigt stora för de allra flesta, och därmed onödigt dyra. Genom att de görs tillgängliga för
personer med funktionshinder blir de otillgängliga för grupper med svag ekonomi. Enligt allmännyttans beräkningar kan
11 procent av ytan sparas in om en redan välplanerad tillgänglig bostad fråntas tillgänglighetskraven och därmed kan
göras mer yteffektiv. Tillgänglighetsutformningen för dessa lägenheter ligger då på en nivå som är i linje med de krav som
gäller för lägenheter under 35 kvadratmeter”
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3 r o k 48,5 kvm - påstår SABO ska följa Normalnivå i SS 91 42 21 vilket inte alls stämmer.
- Sovrum parsäng 160 cm bred=enkelsäng 80 cm bed=sovrummet för smalt
- Sovrum saknar passage vid fotändan samt 2 meter lång säng – krav: plats för 210 cm lång säng
- Sovrum inga möjligheter att anordna plats för hjälpare – dörrhål hindrar detta när säng måste flyttas
- Saknas två tillgängliga garderober
- Diskmaskin felplacerad – ska ej finnas mellan diskho och spis
- Vägghängd toalettstol 50 cm ut från bakvägg – ej OK.

3 r o k 42,6 kvm utan utformning för att kunna fungera för rörlig rullstolsburen utan behov av hjälpare.
Avsikt: att INTE följa Normalnivå i SS 91 42 21. Innebär: allt ännu sämre än i 48,5 kvm
- Badrum 120 x 235 cm – en person i rullstol kommer inte in i rummet – för smal dörr och kommer inte förbi
toalettstolen som är vägghängd - ut 50 cm ut från bakvägg – ej OK.
- Sovrum ännu mindre
- Litet sovrum 2 x 1,8 meter!
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Det finns ingen gemensam tvättstuga i detta
bostadsområde.
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Sängplats (sovalkov) på entréplanet i
en bostad i flera plan. Illustration:
Boverket/Altefur Development
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BBR 3:221 Bostäder i flera plan I bostäder
med flera plan ska entréplanet minst
rymma – ett hygienrum enligt avsnitt
3:146, – avskiljbar sängplats
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(sovalkov),
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Hur ska man vara säker på att alla krav uppfylls?

- VAD är ”rätt prövning”?
- SKRIV in i kontrollplanen - inte bara att fylla i en kryssruta – I DETALJ VAD som ska granskas vid
Slutbesiktningen och vid Slutbeskedet.
- Alla mått i BBR och i Svensk Standard är MINIMI-mått för att funktionskraven i PBL, PBF och BBR ska vara
uppfyllda – om inte direkta undantag är inskrivna.
- För övriga funktionskrav måste en analog tolkning till mått göras utifrån PBL, PBF OCH Förarbetena i
propositionstexterna, av vad som är Användbart för personer med alla olika funktionsnedsättningar.
PBL 10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder
7 § Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som
behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att
1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
……
8 § Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras
1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som
kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2011:795).
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• Ställ krav på att kommunerna utbildar er handläggare i funktionshinderkunskap knuten till
tolkningen av bygglagstiftningen.
• Ställ krav på att kommunerna anställer sakkunnig i tillgänglighet med gedigen
funktionshinderkunskap kring alla funktionsnedsättningar. Denna person är då inte
beroende och pressas av projektledare/byggherrar utan är en person inom myndigheten.
• Funktionshinderkunskap knuten till tolkningen av bygglagstiftningen inom kommunen
kommer att bli avgörande för om ni ska kunna hålla uppe PBLs tillgänglighets- och
användbarhetskrav med den nya formen av bygglagstiftning som nu genomförs –
Modernare byggregler och Möjligheternas byggregler - med bara funktionskrav utan
detaljerade måttangivelser.
• Ni kommer att behöva argumentera och vara säkra på era kunskaper och tolkningar om ni
som myndighetsutövare ska kunna avgöra vilka av utformningarna som byggherrarna –
”Samhällsbyggnadssektorn” – ska få godkända utifrån vad de kommer att vilja få
17
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Universell Design kräver kunskap om ALLA människors olika behov.
Designhuset i Lund, Ingvar Kamprad Design Center, där bland andra Certec har sin verksamhet, byggdes för att vara så
inkluderande som möjligt och stod klart år 2002.

Vi tvingades göra en hel dags fullskalestudien på BFL (fullskalelaboratoriet på LTH) – för att projektörerna inte accepterade de
mått och krav som redan fanns för denna specifika utformning – och de saknade funktionshinderkunskap.
Dörrarna hade inga dörrstängare MEN gallren runt ljusschakten kom för nära dörrarna för att handtagen skulle varanåbara
och hanterbara.

Idag: Man har satt lås på dörrarna som hanteras med tagg som
hålls mot dörrlåset. Detta är inte åtkomligt för personer i
rullstol eller med rollator.
18
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Tillgänglighet i utförandet - hur löser vi problem som inte lösts trots ”rätt prövning”.

Kräv ändring!

När det gäller Tekniska Egenskapskrav kan det ofta vara möjligt – men kanske inte alltid så enkelt.
För Utformningskraven är det ofta inte möjligt – men det kan gå i vissa fall! Men INTE KRÄVA ändring om det är godkänt i bygglovet!
Ex
- Byte av 44 pardörrar med karmyttermåttet 1200 mm – där bladen blev feldelade och den bredare öppningen endast hade det fria
passagemåttet 720 mm med dörren öppen 90 grader.
- Ombyggnad av 10 entréer där lutningen utomhus ända upp till dörren var 1:20.
- Flyttning av ett antal vägghängda toalettstolar med flyttning av en icke bärande vägg där det fria måttet på ena sidan mellan toalettstolen och
vägg endast var 700 mm.
- Förstoring av två toaletter i kontorshus – efter dom i Kammarrätten i Göteborg.
- Flyttning av några golvstående toalettstolar ca 100 mm med hjälp av toalettflens OCH komplettering
av ljushetskontrasten bakom toalettstolarna
- Kontrastmarkering av glasrutor / Kontrastmarkering på toaletter
MEN aktuellt exempel idag:
- Flyttning av ett antal el-centraler som är för högt placerade. Överklagat av husägare med hjälp av advokater. Ligger idag för prövning hos Svea
Hovrätt som gett prövningstillstånd.
-

”Modernare byggregler” och ”Möjligheternas byggregler” – båda dessa utredningar innebär att man försämrar bl a för personer med
funktionedsättningar p g a bristande funktionshinderkunskap.
- Finns en uppfattning att byggbranschen/”Samhällsbyggnadssektorn” själva ska kunna avgöra när funktionskraven är tillgodosedda både vad
avser Utformningskraven och de Tekniska Egenskapskraven:
Ex ur: ”MED GEMENSAMMA REGLER BYGGER VI BILLIGARE! (2019) sid 8: En lösning är att införa ett flexibelt system där mål och funktion står i
fokus. Det kan till exempel handla om att ha som mål att det ska finnas tillräckligt med utrymme för att en rullstolsburen ska kunna förflytta
sig från rullstolen till toaletten. Detta mål kan då ersätta regler om ett visst antal centimeter vid sidan om eller framför
toalettstolen.”
(medverkande bl a SABO, HSB och Riksbyggen.)
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”Nationellt typgodkännande av serietillverkade hus.”
ur ” ALLMÄNNYTTANS BYGGAGENDA maj 2018, SABOS BYGGHERRERÅD”.
sid 13 : ”En annan åtgärd är nationellt typgodkännande av serietillverkade hus. En sådan reform ger leverantörer och
entreprenörer förutsättningar att kunna erbjuda en ekonomiskt gynnsam produktion och beställare trygghet att kunna
beställa utan risk för att råka ut för problem i bygglovsadministrationen.”
MA: OK – om användbarheten för personer med funktionsnedsättning tillgodoses vid typ-godkännandet!
MEN – de typgodkända husen ska placeras på tomter där kanske vissa justeringar måste göras.
Då är det bygglovsgranskarna som ska ta denna granskning med beslut om åtgärder – eller …?
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Mönsterläggningen här gör att
man inte uppfattar var
nivåskillnaden finns när man
kommer ut från entrén.
Säkerhetsrisk! Enl. PBL 8 kap
Tomter 9§ 6p”: 6. risken för
olycksfall begränsas.”

2018-06-1
1

2022-02-2
2
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Mönsterläggning kräver kunskap om bl a hur personer med
synnedsättningar uppfattar miljön.
Efter ändringen (högra bilderna) blev det inte bättre!

Fäladstorget efter ombyggnaden 2020: Utgår från att detta är Allmän Platsmark, vilket innebär att ALM 2 gäller här.
1. Det finns inget övergångsställe för personer med rörelsenedsättningar. De tvingas samsas med cyklister på ramp,
”vilplan” och passagen över gatan.
2. Rampens lutning i längsled är 7,3% = 1:14. (får luta för Allmän platsmark max 1:20 och för tomtmark max 1:12)
3. Vilplanet lutar ner mot körbanan mellan 10,5 - 7,2 % = 1:9,5 - 1 :14. Vilplan får luta max 1:50 i både sid- och längsled.
4. Övre ledstång är placerad 110 cm över mark. Ska vara 90 cm över mark.
5. Ledstängerna går inte förbi 30 cm vid trappans övre del.
6. Det saknas ledstång på ena sidan av rampen.
7. Den ljusa granitstenen (vid pilen) markerar inte nivåskillnad vilket lurar personer med synnedsättningar eftersom de
tre nivåskillnaderna ovanför är rätt markerade med i ljushet kontrasterande kantsten.

Mai Almén 2022-09-15
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- Ställ krav på att DP görs så att det är möjligt att tillämpa PBL/BBR mm vid bygglovsgranskningen och
det tekniska samrådet och de tekniska egenskapskraven
- Lås inte byggrätten för snävt
Ex: Kommunala Funktionshinderrådet 2015-03-17 - Samråd
”Bebyggelse
Planbestämmelserna anger att ett stort antal av de planerade byggnaderna ska placeras längs med förgårdslinje eller längs
med inre förgårdslinje och där förgården i praktiken är väldigt liten. I sammanhanget ska hänsyn tas till att dessa byggnader
måste ha så pass stor förgårdsmark att man vid behov och med enkla medel kan anlägga en ramp där, se Boverkets
Byggregler (BBR) 3:132 (BFS 2014:3).”
2020-10-05
Ärende:
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus samt mur/plank
Beslut Bygglov beviljas.
”…………
Vid de flesta entréer, även bland radhusen, behöver vilplanen ges större djup när ramper installeras. Att dessa vilplan inte
har rätt djup från början beror på att detaljplanen är utformad med en smal förgårdsmark så att det inte får plats. Avsteg
kan därför medges.
………..
Från en del av husen blir avståndet till tillgängliga parkeringsplatser längre än 25 meter. Stadsbyggnadskontoret godtar
även denna avvikelse som ett mindre avsteg. I övrigt uppfyller ansökan kraven på tillgänglighet och användbarhet.”
Mai Almén 2022-09-15
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Punkter att granska:
generellt för alla tomter och byggnader

1. Hur rör man sig?
2. Gångavstånd och utformningen av eventuelle nivåskillnader mellan handikapparkeringar/
angöringar/garage – entréer
3. Handikapparkeringsplatsers bredd
4. Nivåskillnader ute-inne: plushöjder utsatta på alla olika nivåer både utomhus och inomhus
5. Kan tröskel ge större nivåskillnader än vad +-höjderna indikerar?
6. Rampers och vilplans storlek och placeringar och lutningar
7. Nödvändiga hissar och deras storlek samt möjlighet till placering av anropsknappar enligt SS-EN
81-70
8. Fria passagemått i dörröppningar
9. Dörrslagning med friytor vid dörrar,
10.Korridorbredder, gångbredder
11.Möjlighet till användbara placeringar av ledstänger vid trappor och ramper – även i
utrymningstrappor
12.Möjlighet till användbara placeringar av armbågskontakter till dörröppnare
13.Ingen manövrering med rullstol eller rollator intill nedåtgående trappor eller ramper
14.Utrymningsvägar och tillfälliga flyktplatser för personer med rörelsenedsättning
15.Möjlighet till att få till fungerande ledstråk
16.Möjlighet att kunna placera skyltar användbara för personer med synnedsättning
17.Måttsatta ritningar – inkl dörrstorlek
18.Handikapptoaletters storlek, planform, handfats och toalettstolars placering,
Mai Almén 2022-09-15
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Punkter att granska: forts
• Bostäder:
• SIS normalnivån
• Möblerade planlösningar
• Om inte avskilt med väggar ska det visas hur man kan åstadkomma
detta med funktion för person i rullstol
• Balkonger/altaner
• Trapphus och vilplan
• Var kan hiss eller annan lyftanordning installeras om den inte finns
från början?
• Brevlådor
• Sophantering
• Rullstolsförråd
• Lekplatser
• Vistelseytor
28
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HUR rör man sig?
VAR förflyttar man sig?

•
•
•
•
•

Med rullstol?
Med rollator?
Med kryckkäppar?
Med nedsatt syn?
Som helt blind?
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Förflyttning från rullstol till brits eller säng –
man behöver friyta vid hela sängens längd

Skisserna visar förslag på alternativ till "sängplats" i en
2-plans-bostad - i köket eller under trappan! 1400 mm
av sängen ligger alltså under trappan. EJ OK.
Mått i blå färg av MA.

PBL Kunskapsbanken - skiss under "Bostäder i flera plan"
30
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VIDEOS
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FRÅGOR:
•
Kan parkeringsplats endast anordnas vid behov, BBR 3:122?
BBR 3:122 ”En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en
tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska
vara fast, jämn och halkfri. (BFS 2014:3).”
”ska kunna ordnas efter behov” ska tolkas utifrån formuleringar i lagtexter och propositionstexter.
OM det ska vara användbart måste det finnas åtminstone EN besöks-HK-p-plats från början överallt – kontor, hotell, bostäder, arbetsplatser, affärer.
Vid bostäder ska man visa var eventuella handikapparkeringsplatser till boende kan placeras med hänsyn tagen till barnens lekmiljöer.
Praxis sedan länge är att där man anordnar flera vanliga parkeringsplatser ska från början minst 4 % vara handikapparkeringsplatser – dock minst EN, bredd 500 cm.
Sedan beror det på verksamhetens art. Vid t ex ortopedtekniskt centrum i Lund är 50% hk-p-platser och dessutom finns EN angöringsplats – alla dessutom under tak
med förflyttningssträckan under tak. De ska vara användbara för de som ska bruka dem. Här vet man att ALLA som kommer hit i bil har stora svårigheter att förflytta
sig.
ALLA hk-p-platser SKA finnas inom 25 meters GÅNGAVSTÅND från tillgänglig entré. MAX-lutning åt alla håll: 2 %.
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Hisskrav?
”PBF 18 § För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad
projekterad och utförd på ett sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
•

vara

Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar.
Trots andra stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte
kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid
tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.”
•
•

•

”Ärende: Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus och förråd.” Men bedöms som ”en—och tvåbostadshus”.
”Sökande redovisar att trapphiss går att montera i efterhand.”

Är det endast tillträde in i byggnaden till receptionen, som kan ställas tillgänglighetskrav på vid lovprövning?
För en publik lokal som också är arbetsplats ska de publika delarna utformas efter de krav som gäller för sådana utrymmen. Resten utformas utifrån vilka
arbetsuppgifter som på den arbetsplatsen kan utföras av personer med olika funktionsnedsättningar.

Finns det krav på att t.ex. alla kontor/hotellrum ska vara tillgängliga? Eller ett visst antal/våning?
Praxis sedan mång år (utifrån tidigare SBN och internationella regler): För minde hotell med högst 10 gästrum eller 20 gäster: ett - för personer i rullstol tillgängligt och användbart gästrum inklusive hygienrum. Dessutom: ”Ett skäligt antal rörelsehindrade gäster kan tas emot”.
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Alla rum bör utformas för att gäster ska kunna fungera med syn- eller hörselnedsättning och/eller med gångsvårigheter.
•
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•

•

•

•
•
•

BBR 3:1453 avser endast tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler, som säger att 1 HWC/våning ska vara tillgänglig om där finns toalett för
allmänheten. Vad gäller för krav i byggnader som inte är publika, tex. kontor eller övrigt utrymme än receptionen på ett hotell?
Om det enbart finns projekterat för en toalett i en sådan byggnad, ska bygglovshandläggarna förelägga om en tillgänglig HWC? Eller är detta något som inte
kan ställas krav på, då det är en arbetsplats? Ligger detta istället på arbetsgivarens ansvar (AFS § 77)? Vilka lagkrav har bygglovshandläggaren skyldighet att
se till uppfylls avseende tillgänglighet?
Rättsfall som pågick mellan 2001-2006 med Domar i Länsstyrelsen i Halland, Länsrätten i Hallands län och Kammarrätten i Göteborg där i samtliga rättsinstansers
utslag blev följande (och där man dessutom inhämtat Boverkets bedömning i fallet): I kontorslokaler ska det finnas handikapptoalett på varje våningsplan. Man
citerar propositionstext från prop 1985/86:1 gällande när arbetslokaler ska vara tillgängliga OCH användbara från början.
AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning: ”21 § När ett byggnadsverk som ska innehålla tillgängliga arbetsplatser ska projekteras för ny- eller ombyggnad, ska
…
6. minst en toalett på varje våningsplan vara tillgänglig”

Finns det krav på att t.ex. alla kontor/hotellrum ska vara tillgängliga? Eller ett visst antal/våning?
•
I princip alla kontor ska vara tillgängliga och användbara. Man ska - på lika villkor med andra arbetstagare – kunna använda arbetslokalerna på lika sätt t ex
besöka andra kontor, delta i möten överallt.
Även om lokalerna är likadana på entréplan och plan 2 så ska det finns hiss och användbar utformning av rummen på plan 2.
•
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Tack!
för att ni lyssnat.

•
•
•
•

Mai Almén
arkitekt, MSA
sakkunnig enligt Plan- och bygglagen i
tillgänglighet och användbarhet för
personer med funktionsnedsättningar
Hedersmedlem i FSA - Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

•
•
•

Mai Almén Hinderfri Design AB
Mobil: 070 321 33 24
almen@hinderfridesign.se
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