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Remiss: Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, 
Förenklad kontroll av serietillverkade hus (2017:23)  
IQ Samhällsbyggnad har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Vi tackar för 
möjligheten och lämnar härmed följande synpunkter. 

Generella synpunkter 
IQ Samhällsbyggnad delar rapportens bakgrundsbeskrivning om problem med olika tolkningar 
av byggregler i olika kommuner. Det skapar en låg förutsägbarhet och därmed risker för ökade 
kostnader i projekterings- och byggprocesserna. Problemet är tydligt vid en hög grad av 
industrialisering men uppstår även i annan typ av produktion. Vi ser därför positivt på att 
förslagen i rapporten inte begränsar sig till seriebyggda hus.  

IQ Samhällsbyggnad arbetar med forskning och innovation i sektorn, och med ökad kompetens 
och fler innovationer som mål. Vi arbetar bland annat med hur digitalisering och 
industrialisering kan utnyttjas för att effektivisera processerna och skapa mer hållbara 
samhällen. Som ett led i detta ser vi positivt på förslagen i rapporten och håller med rapporten 
om att dessa kommer att leda till mer enhetliga bedömningar och framförallt en ökad 
förutsägbarhet.  

Genom att utnyttja certifierade personer eller företag lyfts ansvaret för bedömningen från de 
enskilda kommunerna till personer eller företag vars besked sedan kommer att vara giltiga över 
hela landet. Det skapar ökad förutsägbarhet för sektorns aktörer.  

De två förslagen med certifierad sakkunnig eller certifierat byggprojekteringsföretag har olika 
för- respektive nackdelar när de jämförs mot varandra. IQ Samhällsbyggnad representerar en 
bredd av olika aktörer i sektorn, och väljer att inte förorda något av alternativen framför det 
andra, eftersom förslagen kan ha olika effekter på olika aktörer.  
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Om IQ Samhällsbyggnad 
IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i 
samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar 
forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i 
skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Tillsammans skapar vi i 
IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom 
samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande 
samhället: 

• Påverka och initiera forskning och innovation 
• Samla och mobilisera sektorn 
• Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt 
• Främja nyttiggörande  

Då IQ Samhällsbyggnad är en organisation med bredd – med drygt 110 medlemmar från hela 
samhällsbyggnadssektorn – för vi hela sektorns talan när det gäller FoI-frågor. Förankringen 
inom branschorganisationerna är därtill mycket god, och med tanke på den mängd aktörer som 
dessa organisationer i sin tur företräder, kan IQ Samhällsbyggnad indirekt sägas företräda långt 
fler medlemmar än de 110 aktörerna. Läs mer om oss på www.iqs.se. 
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