
Ändrade regler om gipsskivor i våtutrymme 
från den 1 juli 2015

BKRs styrelse har tagit beslut om att revidera branschreglerna, BBV, avseende före-
komsten av kartongklädda gipsskivor i våtutrymmets våtzon 1. Det tidigare förbudet 
mot att använda kartongklädda gipsskivor som underlag för tätskikt eller bakom-
varande skiva tas bort.     

Anledningen till det nya beslutet är främst att den övriga marknaden, företrädd av 
bland annat de stora byggbolagen, GVK och försäkringsbolagen, inte har ställt lika 
hårda krav som BKR. De behöriga PER företagen har därför inte kunnat konkurrera på 
lika villkor och tappat affärer till entreprenörer som arbetar enligt GVKs branschregler.     

BKR rekommenderar dock fortfarande våtrumsskivor, som man anser är bättre 
produkter ur ett miljöperspektiv. Magnus Jansson, VD på BKR förklarar:

•  Vi anser fortfarande att våtrumsskivorna är ett bättre alternativ i våtutrymme             
      än de kartongklädda gipsskivorna. Men, att behålla ett förbud mot gipsskivorna     
      har visats sig verkningslöst när den övriga marknaden inte ställer samma hårda krav.

•  Genom det beslut som togs 2007 har vi bidragit till utvecklingen av bättre material,  
      främst då våtrumsskivorna. Men, om vi även fortsättningsvis skulle stå fast vid för     
      budet så skulle den enda effekten bli att PERs medlemmar tappar konkurrenskraft.

•  Nu är det istället viktigt att vi uppmanar våra plattsättare att vara tydliga i kommu-  
      nikationen till sina kunder. Den som tar in offerter ska kunna få en tydlig bild av
      vilka alternativ som finns, vi kommer fortsatt förorda speciellt anpassade våtrums      
      skivor, avslutar Magnus Janson.

Från 1 juli börjar BBV 15:1 att gälla och där står följande i punkt 3.6 Skivkonstruktioner.

Skivor/skivkonstruktioner i våtrum ska av tillverkaren vara dokumenterat lämpade/
avsedda som underlag för keramiska tätskiktssystem i våtrum samt vara monterade 
enligt skivtillverkarens anvisningar. Träbaserade skivor ska inte användas som underlag 
för tätskikt och plattsättning. 

En lista över kompatibilitetstestade våtrumsskivor finns sedan tidigare på www.bkr.se, 
sidan uppdateras ständigt när nya skivor tillkommer.
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