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Svar på Boverkets remiss om enkelt avhjälpta 
hinder 
Dnr TFN-2013-36     Dpl 3 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till svar på Boverkets remiss 
om reviderade  regler för enkelt avhjälpta hinder. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Boverket har tagit fram ett förslag till revidering av reglerna om enkelt avhjälpta 
hinder. Förslaget har skickats på remiss till bland annat Karlstads kommun och 
teknik- och fastighetsförvaltningen har lämnat synpunkter på detta.  
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2013. 
Svarsfil till remiss BFS 2011:13, HIN 3, dnr: 1282-1263/2011. 
Revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder. 
 
Ärende 
I lagstiftningen finns reglerat vad som gäller för det som benämns ”enkelt avhjälpta 
hinder”. Undanröjandet av dessa ska underlätta för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga. Reglerna gäller för befintliga byggnader som innehåller 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Kravet på att 
undanröja enkelt avhjälpta hinder finns i plan- och bygglagen och är förtydligade 
genom Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Boverket har nu tagit fram ett 
förslag till revidering av dessa regler och har skickat detta på remiss till bland annat 
Karlstads kommun. De verksamheter på TF som är berörda har ombetts att lämna 
synpunkter på de föreslagna förändringarna, se svarsfilen. På grund av den korta 
remisstiden har inte alla verksamheter kunnat lämna synpunkter. 
 
 
 
Hans Wennerholm Carina Strandberg 
teknik- och fastighetsdirektör stabschef 
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Beslutet skickas till 
Boverket, Stina Jonfjärd 
Ingemar Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Leif Gustavsson, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Mikael Lund, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Rut Vikner, teknik- och fastighetsförvaltningen 


