
REMISS
Modellkoncept för nationell 
strategi för standardisering inom 
samhällsbyggande 2023



100 miljarder

Innovation

Hållbart 
byggande

Industrins 
ansvar

Effektivitet

“Från stuprör 
till helhet”



MODELLKONCEPTET
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Modellkoncept



DEFINITIONER

• Regler är ett samlingsbegrepp för 
bestämmelser i lagar, förordningar 
samt myndigheters föreskrifter 
och allmänna råd*

• Myndighetsvägledning är icke 
juridiskt bindande 
informationstext som ges ut av 
en myndighet. Ej krav på remiss.

• Svensk standard är de 
standarder som ges ut av SIS, 
SEK och ITS.  

• Sektorsnorm är namnförslaget 
för de branschöverens-
kommelser som följer krav och 
principer enligt denna modell

• Övriga publikationer i sektorn, 
t.ex. handböcker, 
branschstandarder, normer, 
rekommendationer, 
vägledningar, 
tillämpningsanvisningar, 
branschregler

*Statsrådsberedningen. Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning. Ds 1998:43 (1998) samt www.boverket.se
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Projektet ”Nationell strategi för 
standardisering inom samhällsbyggnad”
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MÖJLIGHETERNAS BYGGREGLER OCH 
GRÄNSEN MOT SEKTORSNORMER
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Figur från Boverket



Arbetsmiljöverket och MSB har 
regler inom området 
byggnadsteknisk brandskydd. 
Dessa regler utgår dock från 
arbetsmiljölagen och lagen om 
skydd mot olyckor, men påverkar 
brandskyddet i den färdiga 
byggnaden precis som 
byggreglerna.

9



KRAV PÅ SEKTORSNORMER



SEKTORSNORM

• Internationellt regelverk finns för 
svensk standard. 

• Saknas för publikationer som 
sektorn tar fram.

Remissen

• Principer vid framtagande av 
sektorsnormer

Syfte

• Att tillämpare ska känna sig 
trygga med att sektorsnormer
följer branschöverenskomna 
principer.
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Remissens innehåll

• Representativitet*

• Transparens & öppenhet

• Kvalitetssäkring

• Samarbete mellan 
organisationer

• Långsiktighet & praktiskt 
tillämpbara*

• Förankring & remiss

• Verktyg för remisser

• Digitalisering

• Uppföljning samt helhet och 
livscykelperspektiv

*tips från er!



AVSLUTNING



Om remissen

• Remisswebbinarium 15:e 
februari kl 12.00

• Svar senast 28 februari 2023 
lucas.andersson@briab.se

• För att besvara remissen, se IQ 
Samhällsbyggnads hemsida
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https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/230112-remiss-modellkoncept-for-nationell-strategi-for-standardisering-inom-samhallsbyggande-2023/
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FRÅGOR?
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