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3 kap. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen

3:1 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-  
eller orienteringsförmåga

3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler 
Samlingslokaler och receptioner ska utrustas med teleslinga, IR-system eller 
någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt hörsel.

Allmänt råd

Exempel på samlingslokaler är hörsalar, teatrar, kyrkor och större konferens-
rum som rymmer minst 50 personer.

Teleslingors funktion kan verifieras enligt IEC 60118-4.

3:5 Krav på tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och 
driftutrym¬men vid ändring av byggnader

3:511 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader 
Samlingslokaler och receptioner bör utrustas med teleslinga, IR-system eller 
någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt hörsel.

Plan- och byggförordning, PBF
3 kap. Krav på byggnadsverk

Utformningskrav avseende tillgänglighet och användbarhet 
4 § Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen 
(2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller 
flera hissar eller andra lyftanordningar.

Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss 
eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bo-
staden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och 
utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras 
utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas 
vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.

Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara 
enligt första stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till 
anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten.

Egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet 
18 § För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges 
i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad 
vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att byggnaden är tillgänglig 
och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- 
och bygglagen ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller 
flera hissar eller andra lyftanordningar.

19 § Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och användbarhet enligt 
8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för 
andra anläggningar än byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 
kap. 1 § 1, 2, 3, 5, 8 eller 9.

Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara 
enligt första stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till 
anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten.

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk 
23 § I fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga ska 8 kap. 7 § första stycket andra menin-

gen plan- och bygglagen (2010:900) tillämpas på så sätt att det är möjligt att 
anpassa eller göra avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8 
plan- och bygglagen med hänsyn till plan- och bygglagens bestämmelser om 
varsamhet och förbud mot förvanskning och därutöver 
1. vid ombyggnad endast om det är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven, 
och 
2. vid annan ändring av en byggnad eller vid flyttning av en byggnad i den 
utsträckning det är lämpligt med hänsyn till byggnadens förutsättningar.

Vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet 
25 § Bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i förord-
ningen (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader.

Hissar, värmepannor och linbaneanläggningar
15 § Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om
3. sådana krav på hälsa och säkerhet samt tillgänglighet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som ska uppfyllas av permanent 
installerade hissar som betjänar byggnadsverk och av säkerhetskomponen-
ter som används i sådana hissar.

Plan- och bygglag (2010:900) PBL
8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

Byggnadsverks utformning 
1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.

2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har med-
delats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 
1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, 
den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas 
genom ombyggnaden, och 
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om 
ändringen.

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller använd-
barhet av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket alltid 
avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förut-
sättningarna är enkelt att avhjälpa.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om att vissa slags hinder mot tillgänglighet eller användbarhet 
vid tillämpningen av 8 kap. 2 eller 12 § ska anses vara enkla att avhjälpa.

Byggnadsverks tekniska egenskaper 
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga 
om 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.

Tomter
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kultur-
värdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna 
komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det 
med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt.

Allmänna platser och andra områden 
12 § Det som gäller i fråga om tomter enligt 911 §§ ska i skälig utsträckning 
tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar 
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än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning som 
följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid 
avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förut-
sättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335).

16 kap. Bemyndiganden

Föreskrifter om byggnadsverk, tomter och allmänna platser m.m. 
2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om 
1. att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 och 2 §§ ska tillämpas 
också på en annan anläggning än en byggnad, 
2. att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 § 2 ska tillämpas också 
på skyltar och ljusanordningar,
3. vad som krävs för att ett byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar ska 
anses uppfylla kraven i 8 kap. 1 och 4 §§,
4. att vissa krav trots 8 kap. 2 och 5 §§ eller vid tillämpning av 8 kap. 7 och 8 
§§ alltid ska uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en 
byggnad, och
5. att vissa krav trots 8 kap. 2 och 5 §§ eller vid tillämpning av 8 kap. 7 och 8 
§§ inte behöver uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring av 
en byggnad. Lag (2011:335).

Diskrimineringslag (2008:567)
1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens ändamål 
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Lagen är tvingande 
3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt 
denna lag är utan verkan i den delen.

Diskriminering
4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre 
än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 
jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av 
en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som 
neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst 
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, 
viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell 
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfarings-
sättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå syftet.

2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier

Utbildning

Diskrimineringsförbud 
5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller 
annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera 
något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller 
söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska 
likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställ-
ningen eller uppdraget.

Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare 
genom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och använd-
barhet kan se till att en person med funktionshinder, som söker eller har 
antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning 
som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att 
utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar situation med personer utan 
sådant funktionshinder. Lag (2010:861).

IEC Standard 60118-4:2006
Även SS-EN 60118-4

Akustik - Hörapparater - Del 4: Magnetisk fältstyrka i tonfrekvensområdet 
hos teleslingor avsedda för hörapparater

Teknisk data:
1. Frekvensomfång: 100-5000 Hz +/- 3dB relativt till 1000 Hz.
2. Fältstyrka: I toppar 400 mA/m.
3. Lyssningsvolym: Homogent (+/-3dB vid 1000 Hz) vid lyssningsnivå inom 
ytan och en min/maxhöjd (t.ex. 1,2m sittande och 1,7m stående).
4. Referensnivå specificerad: 400mA/m=0dB, i programtopparna.
5. Bakgrundsstörning/brus mäts med fältstyrkemätare i A-filterläge relativt
400mA/m=0dB:

• -47dB S/N-förhållande är önskvärt med slingförstärkaren inkopplad.
• Om S/N-förhållandet är högre än -32dB skall det rapporteras och 
åtgärder föreslås.
• Vid kortvarig lyssning (t.ex. över disk-system) kan ett S/N-förhållande 
upp till 
-22dB accepteras.

Standarden avser magnetfältets prestanda, en hörslinga måste uppfylla 
denna standard för att anses som godkänd.

IEC Standard 62489-2:2011
Även SS-EN 62489-2

Elektroakustik - Teleslingor för hörapparatbrukare - Del 2: Mätning och 
beräkning av utstrålade lågfrekventa elektromagnetiska fält för bedömn-
ing av överensstämmelse med riktlinjerna för exponering

Endast för kännedom, Standarden har ingen applikation i ett installations-
förfarande utan reglerar utrustningens funktion vid konstruktion, enskild 
slingförstärkare måste vara konstruerade efter krav ställda av denna 
standard.

Diskrimineringslagen

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskriminer-

ingslag-2008567_sfs-2008-567/

Plan- och bygglagen 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-byg-

glag-2010900_sfs-2010-900/

Plan- och byggförordningen

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygg-

forordning-2011_sfs-2011-338/

Boverkets byggregler

https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2014-3-BBR-21-rattelseblad.pdf
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