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Boverkets uppdrag enligt instruktionBoverkets uppdrag enligt instruktion

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om 
• 1. byggd miljö, ygg j ,
• 2. hushållning med mark- och vattenområden, 
• 3. fysisk planering, y p g,
• 4. byggande och förvaltning av bebyggelse, 

• 5. boende.5. boende.
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Boverkets uppdragsgivareBoverkets uppdragsgivare

Boverket svarar i sin nuvarande verksamhet inför sju departementBoverket svarar i sin nuvarande verksamhet inför sju departement  

• Miljö-,
• Finans• Finans-, 
• Närings-, 
• Social-• Social-, 
• Kultur-, 
• Justitie- samt• Justitie- samt 
• Integrations- och jämställdhetsdepartementet.
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Exempel på Boverkets regeringsuppdragExempel på Boverkets regeringsuppdrag
• Flygbuller, vägledning och allmänna råd
• Anpassa planering och byggande till klimatförändringar
• Planer som styrmedel för att minska klimatpåverkan 

Att tä k t h t i t d h tät t iljö• Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer
• Miljö- och kulturmyndigheter för att främja hållbar 

stadsutvecklingg
• EU-direktivet om byggnaders energiprestanda
• Kunskapsöversikt hållbar stadsutveckling i stadsdelar med 

utbrett utanförskap
• Ungdomars levnadsvillkor

Med erka i EU strategi för Östersjöregionen• Medverka i EU-strategi för Östersjöregionen
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FlygbullerFlygbuller

• Allmänna råd och handbok som stöd vid lokaliseringsprövningarg p g
• Boverkets handbok och allmänna råd om lokalisering av bostäder i 

områden utsatta för flygbuller ska i första hand stödja kommunala 
handläggare och beslutsfattare i deras arbete med gg
lokaliseringsprövningar enligt 2 kap. plan- och bygglagen, PBL, 
(1987:10).

• De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering, 
enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras 
för buller från flygtrafik. Grundläggande för PBL är att lagen ska 
tillämpas så att en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor 
i dagens samhälle och för kommande generationer främjas Deti dagens samhälle och för kommande generationer främjas. Det 
innebär bland annat att människors hälsa inte får äventyras vilket 
bland annat närmare regleras i 2 kap. 3 § PBL.
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Planer som styrmedelPlaner som styrmedel

• Fysisk planering enligt PBL kan utgöra ett verktyg av stor betydelse 
för att minska utsläppen av växthusgaser. Fysisk planering är 
emellertid också nödvändig för att hantera den ökande konkurrensen 
om marken både som en följd av energiomställningen och 
klimatförändringen.

• Genom strategisk planering av bebyggelse, trafikinfrastruktur, g p g ygg , ,
energiförsörjning, grönstruktur m m i översiktsplaneringen kan 
samhällets klimatpåverkan minskas. 

• Lokalisering av bostäder verksamheter handel infrastruktur m mLokalisering av bostäder, verksamheter, handel, infrastruktur m.m. 
påverkar transportarbetet och därmed utsläppen.
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www.boverket.se
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Anpassa planering och byggande tillAnpassa planering och byggande till 
klimatförändringar
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