
 

 2019-06-03  

 

HSB RIKSFÖRBUND 

Postadress: Box 8310, 10420 Stockholm, Vxl: 010-4420300, www.hsb.se 

 

 

 

SIS  

Viveka Odlén 

viveka.odlen@sis.se 

  

 

 

 

REMISS: FÖRSLAG TILL NY STANDARD FÖR 
UTRYMMEN I BOSTÄDER, SS 914 221:2019 

 

HSB är Sveriges största bostadskooperation och ägs av våra 650 000 medlemmar. Tillsammans 

skapar vi det goda boendet, bygger nya bostäder och förvaltar cirka 340 000 bostadsrätter och 

25 000 hyresrätter över hela Sverige. Sedan 1923 har vi skapat moderna bostäder med nya 

innovativa lösningar för ett bekvämare boende.  

Yttrande:  

HSB avstyrker förslaget till ny standard för utrymmen i bostäder.  

En genomtänkt standard är ett värdefullt verktyg för byggherrar och arkitekter och fungerar som 

ett stöd i myndighetsutövningen när det gäller att bygga goda bostäder som kan efterfrågas av 

breda grupper. Tyvärr är de föreslagna förändringarna i standarden för bostäder ett steg bort från 

detta.  

De utökade funktionsmått som föreslås i remissförslaget kommer att driva mot större lägenhets- 

och byggnadsytor vid nyproduktion. Detta går tvärt emot den utveckling med effektivare och 

flexiblare planlösningar som många arbetar för och som är avgörande för att kunna bygga 

bostäder som motsvarar betalningsförmågan hos breda grupper. Förslaget kommer istället leda 

till att färre bostäder byggs och samtidigt i och med en ökad lägenhetsstorlek leda till dyrare 

bostäder, vilket utestänger fler från att kunna köpa en nyproducerad bostad. Olika 

familjebildningar har olika krav på lägenhetsutformning, vilket blir svårare att ta hänsyn till i 

och med de föreslagna förändringarna i standarden. Dessutom innebär större lägenhetsytor 

också ett större uppvärmnings- och energiförsörjningsbehov. Detta går alltså stick i stäv med 

ambitionerna att främja social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom bostadssektorn.  

I bygglovshanteringen används inte sällan standardens normalnivå för grundläggande 

tillgänglighet som absoluta krav, trots att de allmänna råden i BBR inte är bindande utan anger 

hur någon kan eller bör göra för att uppfylla kravet som det allmänna rådet är kopplat till. 

Därmed kommer sannolikt konsekvensen av de utökade måtten för sovrum, badrum och 

matplatser bli att bostäder som byggs enligt standarden kommer att få ineffektiva planlösningar 

och bli såväl större som dyrare. Därmed blir det svårare för bostadsutvecklare att möta de 

boendes behov. Det går också att ifrågasätta om den skärpta normalnivån kommer att 

överensstämma med funktionskraven i BBR. Skulle Boverket med hänsyn till detta lyfta bort 
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hänvisningar till denna standard i de allmänna råden i BBR blir standarden fristående från de 

svenska byggreglerna.  

De utökade måtten motiveras bland annat med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

och att bostäder ska betraktas som arbetsplats för hemtjänst. Dock framgår av 

Arbetsmiljöverkets förslag till uppdatering av AFS 2009:2 att bostäder inte inkluderas i 

föreskriftens omfattning: 

” 4§ För arbetsplatser som en arbetsgivare inte råder över, gäller inte dessa föreskrifter.  

Allmänna råd: Arbetsgivaren råder inte över arbetsplatsen, om denne inte äger eller har 

hyresavtal för arbetsplatsen, eller av annan anledning inte har rätt att disponera över 

arbetsplatsen. Exempel på arbetsplatser som arbetsgivaren inte råder över är enskilda hem.” 

De ökade kostnaderna som kommer av förslaget, som uppskattningsvis adderar 2 kvadratmeter 

per lägenhet, bärs direkt av de boende och leder som tidigare påpekats till att fler inte har 

möjlighet att efterfråga nybyggda bostäder. Mer möjligheter till innovation kring tekniska 

hjälpmedel och flexibilitet när det gäller planlösningar krävs, utan att tumma på viktiga 

funktioner i bostaden. Därmed avstyrker HSB förslaget i dess nuvarande utformning, men är 

gärna med och diskuterar denna fråga framöver.  
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