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Remissvar Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för 
laddning av elfordon, BFS 2021:xx 
 

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation för personer med förvärvade 
skador till följd av trafik- olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående. Organisationen 
arbetar för ett universellt utformat samhälle som uppfyller FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och målen i Agenda 2030.  
 
Vi anser att det är nödvändigt att reglera frågan om tillgänglighet på flera punkter i det förslag 
som Boverket lämnat. 
 
Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
och riksdagen har antagit ett antal mål med konventionen som utgångspunkt och inriktning 
om bland annat universell utformning, UU, och borttagande av hinder för tillgänglighet. Med 
”universellt utformade” menas utformning av produkter, miljöer, program och tjänster så att 
de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller 
specialutformning.   
 
Allt nytt som erbjuds allmänheten ska utgå från UU. Om man inte ställer ska-krav på 
tillgänglighet finns förstås risken att personer inte kan använda laddningsstationer av elfordon 
på lika villkor och man skapar nya hinder för tillgänglighet. Dessutom försämras 
miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling.  
 
Användandet av elbilar kommer med hög sannolikhet att öka. Detta drivs på av Sveriges 
revisionsmål på att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030. För 
att uppnå detta innebär det bland annat att den laddbara bilflottan växer till 2,5 miljoner bilar 
2030. Med detta som bakgrund är det av största vikt att göra rätt från början och inte utelämna 
en grupp människor från att köra elbil.  
 
 
 
Personskadeförbundet RTPs synpunkter: 
 
Föreskrift och Allmänna råd, 4 § 
 
Kommentar/Motivering: 
Krav på laddningspunkter, 4 § 
 

Till: 
Boverket 
remiss@boverket.se 
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Personskadeförbundet RTP är kritiska till förslaget om att anslutningen av laddningspunkten 
ska placeras på en höjd av högst 1,2 meter över parkeringsplatsens yta eftersom de då inte blir 
tillgängliga för personer som använder rullstol. För många rullstolsanvändare blir detta för 
högt. Som exempel kan nämnas att vissa personer som har en ryggmärgsskada också kan ha 
påverkan på armar vilket gör det svårare för dem att nå eller sträcka sig uppåt.  
 
Vi har även invändningar mot formuleringen av meningarna som föreslås som Allmänt råd 
under 4 § ”Eventuellt påkörningsskydd bör vara utformat så att det är möjligt att komma åt 
laddningspunkten från en mindre utomhusrullstol. Hinder i form av kantstenar och 
nivåskillnader bör undvikas.” Här anser vi att ordet bör är en alldeles för vag formulering 
som blir verkningslös eftersom det endast är en rekommendation som inte heller ger någon 
påföljd om den inte följs. Vi är också kritiska till att man i formuleringen begränsar sig till en 
mindre utomhusrullstol vilket vi inte finner tillfredställande eftersom många bilförare med 
funktionsnedsättning använder en större utomhusrullstol som till exempel en elrullstol. Det 
dimensionerande vändmått som är lämpligt vid bedömning av användbarheten för personer 
med större utomhusrullstol är en cirkel med diametern 2,00 meter. 
 
Vi anser även att man behöver säkerställa, genom att ta med som krav i föreskrifterna, att alla 
instruktioner och avläsningar i anslutning till laddningspunkterna måste kunna ses från ett 
rullstolsperspektiv samt att själva laddningsdosan ska vara greppvänlig, även för personer 
med nedsatt rörelseförmåga i armar och/eller händer. 
 
Konsekvenserna av Boverkets föreslagna formulering blir att man utestänger personer från att 
köra elbil. Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och riksdagen har antagit mål 2017 med konventionen som 
utgångspunkt och inriktning om bland annat universell utformning, UU, och borttagande av 
hinder för tillgänglighet. ”universellt utformade” betyder sådan utformning av produkter, 
miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning 
utan behov av anpassning eller specialutformning. Detta innebär att allt nytt som erbjuds 
allmänheten ska utgå från UU. Om man inte ställer ska-krav på tillgänglighet finns risken att 
personer inte kan använda laddningsstationer för elbilar på lika villkor och man skapar då nya 
hinder för tillgänglighet. Dessutom försämras miljömässiga dimensionen av hållbar 
utveckling.  
 
Vårt förslag till ändring: 
Att man i föreskriften sänker den angivna maxhöjden på 1,2 meter om på vilken höjd 
anslutningen av laddningspunkten ska placeras. 
 
Att det som föreslås som Allmänt råd under § 4 tas med i själva föreskrifterna och att då ordet 
bör i meningen omformuleras till ska. Vi vill också att en mindre utomhusrullstol ändras till 
en större utomhusrullstol. Vi föreslår även att det i föreskrifterna ska stå att alla instruktioner 
och avläsningar i anslutning till laddningspunkterna måste kunna ses från ett 
rullstolsperspektiv samt att själva laddningsdosan ska vara greppvänlig, även för personer 
med nedsatt rörelseförmåga i armar och/eller händer. 
 
Vi föreslår även ett tillägg i föreskrifterna om att eventuella väderskydd eller tak över 



 
 
 
 
 
 
 
laddningspunkterna måste utformas så att det inte hindrar tillgängligheten för personer i 
rullstol. 
 
 
Konsekvensutredningen, sida 5 
 
Kommentar/Motivering: 
I stycket 1.2 Arbetsmetod och samråd beskrivs hur Boverket samverkat och hämtat in 
kunskap och synpunkter till utredningen. Personskadeförbundet RTP är kritiska till att ingen 
representant från funktionshinderorganisationer, så vitt vi vet, har varit delaktiga/inbjudna till 
det samrådsmöte med berörda aktörer som hölls i april 2020. Vi har inte heller fått frågan att 
bidra med synpunkter och kunskap under arbetets gång. 
 
För att uppnå ett bättre slutresultat och en smidigare process är det viktigt att ta vara på den 
kunskap som finns inom funktionshinderrörelsen.  
 
Vårt förslag till ändring: 
Att representanter från funktionshinderrörelsen i kommande processer tidigt bjuds in för att 
kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet. 
 
 
Konsekvensutredningen, sida 20 
 
Kommentar/Motivering: 
4.7 Tillgänglighet  
I Konsekvensutredningen står att föreskriften bidrar till att byggnader ska vara tillgängliga, 
genom att de laddningspunkter det ställs krav på ska placeras och utformas så att de är lätt 
åtkomliga för användare. Denna intention är bra men är inte tillfredställande eftersom 
uppmaningen att laddningspunkter bör placeras så att de kan användas även av personer med 
nedsatt rörelseförmåga endast är ett allmänt råd. Här anser vi att ordet bör är en alldeles för 
vag formulering som blir verkningslös eftersom det endast är en rekommendation som inte 
heller ger någon påföljd om den inte följs. 
 
Vårt förslag till ändring: 
Att meningen som föreslås som Allmänt råd under tas med i själva föreskrifterna och att då 
ordet bör i meningen omformuleras till ska. 
 
Konsekvensutredningen, sida 21 
 
Författningsförslag med kommentarer 2 §  
Kommentar/Motivering: 
Här står att ”om särskilda markeringar inte finns, ska en parkeringsplats anses uppta en area 
med måtten 2,70 x 5 meter och ha ett tillräckligt fritt utrymme bakåt”. Personskadeförbundet 
RTP anser att detta utrymme inte är tillfredställande för många personer med 
funktionsnedsättningar. Många anpassade bilar är stora (vilket till viss del beror på kraven för 



 
 
 
 
 
 
 
att få bilstöd), det beror också på att många med funktionsnedsättning använder elrullstol och 
därför behöver ett större fordon. En anpassad parkeringsplats bör vara fem meter bred och 
minst fem meter lång. Vi anser därför att det behöver finnas ett tillfredställande antal 
anpassade parkeringsplatser för laddning av elfordon i denna storlek. 
 
Konsekvenserna av Boverkets förslag blir att tillgången till laddning av elfordon inte blir 
likvärdig och att man stänger ute en grupp av befolkningen från att köra elbil. 
Personskadeförbundet RTPs åsikt är att det ska ges samma möjligheter för personer med 
funktionsnedsättning som för alla andra att välja att köpa en elbil. En förutsättning för detta är 
att det finns ett tillfredställande antal anpassade parkeringsplatser utrustas med 
laddningsaggregat för elfordon tillgängliga att använda över hela landet. 
 
 
Vårt förslag till ändring: 
Vårt första förslag med utgångspunkt från Universell utformning, UU, om att miljöer, 
program och tjänster ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av 
anpassning eller specialutformning är att: alla nya parkeringsplatser som utrustas med 
laddningspunkter ska vara minst 5 x 5 meter stora och fullt anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. Det är både billigare och enklare att göra rätt från början.   
 
Som alternativ lösning föreslår vi att det i föreskrifterna bör säkerställas att ett tillfredställande 
antal anpassade parkeringsplatser, med en storlek om minst 5 x 5 meter, utrustas med 
laddningsaggregat över hela landet. Detta kan ske antingen genom att ställa krav på att x antal 
av alla parkeringsplatser med laddningspunkter för el ska vara anpassade. Ett annat alternativ 
är att utrusta ett antal redan befintliga handikapplatser med laddningspunkter för el. Här är det 
dock viktigt att inte ytterligare begränsa det befintliga beståndet av anpassade 
parkeringsplatser. 
 
 
Konsekvensutredningen, sida 24  
 
Krav på laddningspunkter 4 §  
Kommentar/Motivering:  
Se våra tidigare kommentarer och förslag till ändring från punkten ”Föreskrift och Allmänna 
råd, 4 §” 
  
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 
 


