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Byggstopp 2013? – Vilken betydelse och påverkan har 
kontrollansvarig. 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om ett byggstopp skulle kunna inträffa 2013, på grund 

av införandet av det nya begreppet kontrollansvarig. För att få en realistisk bild av 

frågeställningen genomfördes intervjuer och en enkätundersökning.  

Problematiken uppstod när den nya plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) trädde i kraft 

den 2 maj 2011. Då infördes det nya begreppet kontrollansvarig för att stärka kontrollen 

och kvaliteten i byggprocessen. Lagen kräver certifierade kontrollansvariga och detta har 

gett upphov till vissa problem.  

Enligt Boverkets statistik gällande certifierade kontrollansvariga, kan man konstatera att det 

finns en risk att det uppstår en brist på sådana framöver. Nuvarande antalet certifierade är 

cirka 1500, dock uppskattar Boverket behovet till 4000 – 8000, för att undvika ett 

byggstopp. Baserat på dessa siffror, skulle det från och med idag behöva certifieras 15-30 

kontrollansvariga per dag fram till 1 januari 2013. 

Med anledning av denna problematik skapades övergångsregler, som endast gäller fram till 

den 1 januari 2013. Våra respondenter upplever dock inte lilla antalet certifierade som finns 

idag, som ett så stort dilemma med tanke på övergångsreglerna som löper fram till och med 

årsskiftet 2012/2013. 

För att undvika ett byggstopp krävs att antalet kontrollansvariga ökar radikalt i den 

närmaste framtiden eller att en ändring av lagen, i detta avseende, sker. I studien 

presenteras dels olika förslag som framkommit under intervjuer samt vår uppfattning hur 

problemet skulle kunna lösas. En av de viktigare lösningarna skulle kunna vara en 

kombination av att införa arbetsansvarig samt en lättnad på kravet för vilka byggnader som 

kräver kontrollansvarig. En lättnad på kraven är endast möjligt om man i stället låter 

ansvarsbördan falla på entreprenören genom arbetsansvarig. Vidare framhävs 

byggnadsinspektörers, entreprenörers, kontrollansvariga och andra sakkunnigas åsikter i 

olika frågor som hjälpt oss komma fram till vår slutsats. Respondenternas svar tillsammans 

med övrig bakomliggande information har hjälpt oss fastställa en viktig slutsats; om 

ingenting händer kommer med all säkerhet ett byggstopp att inträffa. 

 
 

Datum: 2012-06-18 
Författare: Lans Lisen, Stridh Karolina 
Examinator: Marianne Carlbring 
Handledare: Ulrika Nolåker, Ale kommun, Håkan Jensen, Högskolan Väst 
Program:  Lantmäteriingenjörsprogrammet 
Huvudområde: Lantmäteriteknik  Fördjupningsnivå: Grund nivå 
Poäng: 15 högskolepoäng  
Nyckelord: PBL, Bygglovsprocessen, kontrollansvarig, övergångsregler, byggstopp 
Utgivare:  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 

461 86 Trollhättan 
Tel: 0520-22 30 00  Fax: 0520-22 32 99  Web: www.hv.se 



BACHELOR’S THESIS 

ii 
 

Constructions stop 2013? – Importance and influence 
of the controlmanager. 

Summary 

The purpose of this thesis was to investigate possible constructions stop would occur in 

2013, due to the introduction of the new concept of controlmanager. To get a realistic 

picture of our question were interviews and questionnaire survey. 

The problem arose when the new Planning and Building Act (2010:900) became effective 

in May 2, 2011. It introduced the new concept of control is responsible for strengthening 

the control and the quality of the construction process. The law requires a certified 

controlmanager and the certification requirements have caused some difficulties. Because 

of this problem was created transition rules, which expire January 1, 2013. In the current 

situation is not perceived the small number of certified as such a great dilemma of our 

respondents, given that the transition rules runs until the end of 2012/2013. 

According to statistic of Boverket certified controlmanagers, one can conclude that there is 

a risk that there is a shortage of certified controllers to come. Current number of certified 

is about 1500, however, appreciate Boverket need to 4000-8000, to avoid a constructions 

stop. Based on these figures, it would as of today have to be certified 15-30 controllers 

every day until January 1 2013. This information, along with interviews and surveys 

conducted has helped us establish an important conclusion: if nothing happens, will surely 

get a construction stop will occur. 

To avoid a constructions stop, required that the number of controlmanagers increases 

radically the nearest or any amendment to the Act, in this respect, happens. Our report 

presents various proposals that emerged during the interviews and our understanding how 

the problem could be resolved. Further emphasized building inspectors, contractors, 

controlmanagers and other expert’s opinions on various issues that helped us arrive at our 

conclusion. 
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Förord 

Vårt examensarbete med omfattning på15 högskolepoäng är det avslutande momentet i 

lantmäteringenjörsprogrammet vid Högskolan Väst. Examensarbetet är utarbetat under 

vårterminen 2012. Vid genomförandet av respektive avsnitt i studien har arbetet fördelats 

lika. Vi har tillsammans lagt upp strategin för utförandet av studien samt utarbetat 

förarbete, teoretiska utgångspunkter, diskussion och slutsats. Intervjuer och enkäter som 

utformats har genomförts av oss båda. 

Vi vill i detta sammanhang passa på att tacka vår externa handledare Ulrika Nolåker från 

Ale kommun för hennes synpunkter på våra idéer och texter som vi bollat med henne 

under arbetets gång. Genom frågor och synpunkter har hon hjälpt oss in i nya tankebanor 

vilket varit nyttigt för slutresultatet. Tack vare henne har vi även fått möjligheten att 

kontakta välinsatta och kunniga människor för intervjufrågor samt fått tillgång till 

medlemmarna i föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer för enkätfrågor. 

Tack till Håkan Jansson på Byggutbildarna som lät oss vara med på en av dagarna i 

utbildningen grundkurs för kontrollansvariga. 

Vi vill även passa på att tacka alla personer som medverkat i intervjuerna under arbetets 

gång, som tagit sig tid att bidra med sina erfarenheter och åsikter. Tack till: 

Staffan Lundqvist  

Thomas Järphag  

Stefan Andersson  

Bengt Johansson  

Magnus Åkesson  

Jan Mattsson  

Bernt- Inge Andreasson  

Sven- Åke Sonesson  

Peter Löfgren 

Stig Åkerman 

Samt ett stort tack till medlemmarna i Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer som har 

besvarat vår enkät. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare på Högskolan Väst, Håkan Jensen för råd 

och tips gällande själva skrivprocessen.
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Nomenklatur 

PBL– Plan och bygglagen (2010:900). 

ÄPBL- Äldre plan och bygglagen (1987:10). 

KA:2– Föreskrifter och allmänna råd från Boverket gällande kvalitetsansvariges (ÄPBL). 

KA:4- Föreskrifter och allmänna råd från Boverket gällande kontrollansvarig (PBL). 

Byggherre– Enligt 9 kap. 1 § Plan och bygglagen kallas den som för egen räkning utför eller 

låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör eller 

byggmästare. 

Entreprenör– I studien betecknas entreprenör som ett företag som utför byggnadsarbeten 

åt byggherrar. 

AA– Förekommer i intervjuer. Med AA menar respondenterna ansvarig arbetsledare 

respektive arbetsansvarig, beroende på vilken lag de syftar på. 

KA– Förekommer i intervjuerna. Med KA menar respondenterna kvalitetsansvarige 

(ÄPBL) respektive kontrollansvarig (PBL), beroende på vilken lag de syftar på.  

Parlamentarisk kommitté- En kommitté som består av företrädare för de olika politiska 

partierna. 

SBI- Sveriges Byggindustrier. 

FSB- Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer. 

SBR Byggingenjörerna- (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) är en ideell 

yrkesorganisation. 

FSV- Föreningen Sveriges VVS-inspektörer. 

Zeteo- Databas från Norstedts juridik.



Byggstopp 2013? - vilken betydelse och påverkan har kontrollansvarig 
 

1 
 

1 Inledning 

Intresset för ämnet hade sitt ursprung i att författarna hade ett gemensamt intresse för 

Plan- och bygglagen (PBL). Första tanken som uppkom var att på något sätt jämföra den 

gamla och nya PBL. Det visade sig ganska snart att de största förändringarna i nya PBL, 

hade skett i byggprocessen. Med anledning av detta kontaktades Ulrika Nolåker, 

byggnadsinspektör i Ale kommun. Ulrika kom att bli extern handledare. Vid det första 

mötet preciserades examensarbetets syfte, tillvägagångsätt och nödvändiga avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Den 2 maj 2011 trädde en ny Plan- och Bygglag (PBL) i kraft. Lagen reglerar bland annat 

bygglov och samhällets minimikrav på det som byggs. Den största förändringen i PBL 

(2010:900) har skett i byggprocessen, där ändringar gjorts bland annat för att skärpa 

kontrollen av byggandet i Sverige. Genom införandet av det nya begreppet kontrollansvarig 

i lagen hoppades lagstiftaren kunna öka kontrollen och kvaliteten i byggprocessen.  

I tidigare lagar skulle en ansvarig arbetsledare och senare en kvalitetsansvarig (1995) 

tillsättas för att säkra kvaliteten på byggandet. Eftersom det är relativt nyligen den nya PBL 

trädde ikraft finns det numera ett intresse av att utreda lagstiftarens avsikter. En annan 

intressant aspekt att utvärdera är hur ändringarna fungerar i praktiken. Genom att analysera 

detta kommer studien att undersöka om det finns några tendenser för ett eventuellt 

byggstopp i Sverige 2013 där förändringen i lagen ligger till grund.  

Då det här är ett aktuellt och omdiskuterande ämne inriktades studien på 

kontrollansvariges betydelse och påverkan till ett eventuellt byggstopp 2013. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om ett eventuellt byggstopp skulle kunna framkallas av 

innebörden av det nya begreppet kontrollansvarig i byggprocessen.  

1.3 Frågeställningar 

Förväntningarna på studien är att kunna nå syftet med hjälp av följande frågeställningar och 

med hjälp av frågorna undersöka om det finns ett orsakssamband. 

 Ett historiskt perspektiv- Hur har kvalitetssäkringen i byggprocessen gått till i 

tidigare lagar? Hur såg kraven och kvalitetssäkringen ut i följande lagar: 

Byggnadsstadgan, Byggnadslagen, Plan- och bygglagen (1987:10) med dess 

lagändringar främst från 1995. 

 Nuvarande plan- och bygglagen (2010:900), vad säger den om kontrollansvarig? 
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 Finns det några väsentliga skillnader mellan kvalitetsansvarig och kontrollansvarig 

gällande deras bakgrund, arbetsuppgifter samt dess roll i byggprocessen? Av vilken 

anledning skedde förändringen? 

 Kontrollansvarig – Vilken betydelse har kontrollansvarig i byggprocessen idag? 

 Vilka krav ställer certifieringsorganen och hur ser prognosen för certifierad 

kontrollansvariga ut? 

 Hur fungerar den kontrollansvariga i praktiken? Vad säger entreprenörer, 

certifierade kontrollansvariga samt byggnadsinspektörer på olika kommuner? 

 Hur fungerar de övergångsregler som finns och är tillämpningstiden tillräcklig för 

att undvika ett byggstopp? 

 Hur många kontrollansvariga finns och hur många krävs för att undvika ett 

eventuellt byggstopp med grund i kontrollansvarig?  

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att fokusera på kontrollansvariges betydelse och påverkan till ett 

eventuellt byggstopp 2013. Därmed kommer studien inte att beröra huruvida ett eventuellt 

byggstopp kan uppkomma på grund av andra parametrar i byggprocessen. I de teoretiska 

utgångspunkterna belyses endast de delar som berör ämnet i lagarna; Byggnadsstadgan, 

Plan- och bygglagen (1987:10) med dess lagändringar främst från 1995 och den nuvarande 

plan- och bygglagen (2010:900). 

1.5 Kommentarer till rapportens upplägg 

I Bilaga A finns de intervjufrågor som ställdes till entreprenörerna på NCC och PEAB. 

I Bilaga B finns de intervjufrågor som ställdes till byggnadsinspektörerna på kommunerna i 

Trollhättan, Enköping och Skövde. 

I Bilaga C finns intervjufrågor som ställdes till certifierade kontrollansvariga Jan Mattsson 

och Bernt-Inge Andreasson. 

I Bilaga D finns intervjufrågorna som ställdes till Sven-Åke Sonesson, Peter Löfgren och 

Stig Åkerman. 

I Bilaga E finns enkäterna som skickades ut till medlemmarna i föreningen Sveriges 

byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare. 

I Bilaga F finns kommentarer till fråga 3 i enkätundersökningen. 

I Bilaga G finns övriga synpunkter på enkäten 

I Bilaga H finns intervjusvar på följdfrågor ställda till Peter Löfgren, Sveriges 

Byggindustrier. 

I Bilaga I finns intervjusvar på följdfråga ställd till Thomas Järphag Avdelningschef Syd, 

NCC.  
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I Bilaga J finns intervjusvar till övriga frågor ställda till Stig Åkerman, Boverket 

I Bilaga K visas den nya byggprocessen. 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Underlaget till studien bygger på en kombination av utförda intervjuer och enkäter med 

välinsatta och berörda personer. Parallellt med detta genomfördes även litteraturstudier för 

att fördjupa oss inom ämnet och skapa en referensram till intervjuer och enkäter.  

Litteraturstudierna har främst skett genom studier gällande PBL (2010:900) med 

förarbeten. Propositionerna som studerats är En enklare plan- och bygglag (Prop. 

2009/10:170) samt Komplettering av den nya plan- och bygglagen (Prop. 2010/11:63).  

De kommittédirektiv som studerats är Översyn av vissa frågor i plan- och 

bygglagstiftningen (Dir 2007:136), Översyn av plan- och bygglagstiftningen (Dir 2002:97) 

samt de utredningar som har legat till grund för den nya Plan och Bygglagen: Får jag lov? 

om planering och byggande: slutbetänkande (SOU 2005:77) och Bygg- helt enkelt! (SOU 

2008:68). 

I studien har även Plan-och bygglagens (2010:900) föregångare studerats: plan och 

bygglagen (1987:10) och byggnadsstadgan från 1959. 

Transkribering av de utförda intervjuerna gjordes då dessa till stor del ligger till grund för 

resultatet. Senare i arbetsprocessen uppstod ett behov av att genomföra en 

enkätundersökning för att få så ärliga svar som möjligt på vissa frågor samt en bredare bild 

av hur byggnadsinspektörer/bygglovshandläggare runtom i Sverige uppfattar 

problematiken. Enkäterna skickades till medlemmarna i Föreningen Sveriges 

Bygginspektörer. 

2.2 Urval 

Sammantaget har 10 intervjuer utförts och respondenterna har delats in i fyra olika 

kategorier: entreprenör, byggnadsingenjör, kontrollansvarig och övrig. I kategorin övrig 

förekom välinsatta och kompetenta människor med mycket erfarenhet och kunskap inom 

ämnet men som inte kunde placeras i någon av de tidigare nämnda yrkeskategorierna. 

Samtliga respondenterna är valda på grund av deras yrke, bakgrund, erfarenheter och 

kunskap.  

Entreprenör 

Staffan Lundqvist Projektutvecklingschef, PEAB  

Thomas Järphag Avdelningschef Syd, NCC  

Byggnadsingenjör  

Stefan Andersson Byggnadsinspektör, Enköping kommun  

Bengt Johansson Byggnadsinspektör, Skövde kommun 
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Magnus Åkesson Byggnadsinspektör, Trollhättan kommun  

Kontrollansvarig  

Jan Mattsson certifierad kontrollansvarig, Trollhättan Tomt AB 

Bernt- Inge Andreasson certifierad kontrollansvarig 

Övrig  

Sven- Åke Sonesson, f.d. Bygglovschef, inblandad i tillkomsten av KA:2, delaktig i 

byggprocessutredningen. 

Peter Löfgren utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier 

Stig Åkerman, f.d. bygglovshandläggare och byggnadsinspektör, f.d. ordförande i 

Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer, inblandad i tillkomsten av KA:4 och arbetar 

numera på Boverket. 

Enkäterna har sänts till 440 medlemmarna i Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer. 

Antalet svarande blev 121 stycken. 

2.3 Intervju och enkät 

Intervju 

Syftet med intervjuerna har varit att få svar på specifika frågor för att kunna få en bild av 

hur den nya lagen och dess tillämpning upplevs och fungerar i praktiken. I 50 procent av 

fallen utfördes telefonintervjuer då respondenterna var placerade på orter långt ifrån vår 

arbetsplats.  

Svaren från respondenterna har sedan använts som underlag till resultatet i rapporten. 

Intervjuerna baserades på ett frågeformulär, vilket har lett till att intervjuerna blev av 

någorlunda strukturerad karaktär, i de flesta fall uppkom även en givande diskussion. 

Samtliga respondenter har fått samma frågor med undantag för omformuleringar för att 

frågan ska passa just den specifika kategorin.  Intervjuerna har genomförts med en 

respondent åt gången och spelades in för att sedan kunna transkriberas. De personer som 

intervjuats under arbetets gång återfinns i källförteckningen under personliga kontakter.  

Frågorna till intervjuerna redovisas i Bilaga A-D. 

Enkät 

För att ge studien ytterligare tillförlitlighet utformades anonyma enkätformulär senare 

under arbetets gång. Genom att skicka ut dessa erhöll studien en bredare bild av 

byggnadsinspektörer/bygglovshandläggares syn på vissa frågor runtom i Sverige.   

Svaren från respondenterna har sedan kunnat användas som underlag till resultatet i 

rapporten. Enkäterna har baserats på enkelt formulerade frågor med ja och nej alternativ 

samt i vissa fall övriga kommentarer. Enkäterna skickades ut anonymt via internet till de 
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440 medlemmar som ingår i föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer. Då vissa av frågorna 

i enkäten var av känslig karaktär lades stor vikt vid anonymiteten. 

Frågorna i enkäten redovisas i Bilaga E och dess kommentarer redovisas i Bilaga F-G.  

2.4 Intervju/enkät trovärdighet 

Intervju 

För intervjuerna gäller följande för studiens trovärdighet; att man enligt Martin Gellerstedts 

– kompendium, grundläggande metodik ”vid en undersökning ”öga mot öga” ökar risken 

för så kallad prestigebias, dvs. att respondenten försöker framställa sig själv i bättre dager”. 

Prestigebias är en källa till snedvridna resultat som har påverkat studiens resultat. Troligtvis 

påverkades intervjun med vårt närvarande, utseende, kroppsspråk och det sättet frågorna 

ställts på. Telefonintervjuerna riskerade däremot inte att drabbas av prestigebias till lika hög 

grad. Dock finns en annan nackdel, nämligen att sämre respons på frågor som kräver 

eftertanke och reflektion. Detta kan ha motverkats till viss del genom att respondenterna 

fick ta del av frågorna i förväg (Gellerstedt, 2012). 

Enkät 

Fördelen med en enkät är att det finns tid för reflektion och att känsliga frågor kan ställas, 

där svar kan lämnas med anonymitet. Man riskerar inte heller någon prestigebias som vid 

olika typer av intervjuer. Ett problem som kan uppstå med enkäter är tidsutrymmet som 

ges till respondenterna och hur många påminnelser man väljer att skicka ut. Andra 

problemställningar kan vara osäkerheten på vem som verkligen besvarar enkäten. Enligt 

kompendiet grundläggande metodik anser författaren att det största problemet är att färre 

tenderar att svara på enkäten(Gellerstedt, 2012). 

Enligt Thomas Anderssons rapport ”Studie av nyblivna skogsägares värdering vid köp av 

sina fastigheter”( 2009), Där han har varit i kontakt med SCB (statistiska centralbyrån) som 

påstår att om man har svar på 70 procent av de tillfrågade är undersökningen tillförlitlig. 

Om däremot mindre än 50 procent svarar på enkäten är responsen för låg för att kunna dra 

någon slutsats.  

2.5 Metodproblem 

Teknik fel med Bernt-Inge: Vid intervjun med Bernt-Inge Andreasson misslyckades 

inspelningen. Med anledning av detta har det inte varit möjligt att återge hans åsikter 

ordagrant. Hans svar redovisas inte i rapporten men i analysen diskuteras uppfattningen 

som gavs vid intervjuerna med de båda kontrollansvariga. 

Första intervjun: Dålig struktur vid intervjun, vilket ledde till att frågorna gick in i varandra. 

Denna problematik, resulterade i att det var svårt att lägga upp citerade svar under rätt 

frågeställning.  

Transkribering: Kanske inte ett problem i sig, men betydligt mycket mer tid lades ned än 

beräknat på transkriberingen.  
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Omstrukturering på Boverkets hemsida: Boverket har under tiden av studien genomfört en 

förändring i sökfunktionen för kontrollansvariga. Detta betyder att den information som 

diagrammen är baserade på, innan den 2012-05-07, saknar de kontrollansvariga som valt att 

inte synas offentlig vid certifieringen. I det nya systemet syns alla, dock inte med namn utan 

med ”dold på begäran”. 

Omöjligt att besvara delfråga: Frågan som visade sig var omöjlig att besvara var: Hur 

många av de som certifieras i dag har varit kvalitetsansvariga tidigare och hur många 

utbildas totalt? Antalet kvalitetsansvariga finns inte registrerat i något nationellt register på 

grund av det ”lokala” godkännandet för enskilt projekt. För att få svar på den frågan krävs 

att man tar kontakt med Sveriges 290 kommuner och gör en förfrågan. Eftersom studien är 

tidsbegränsat fanns ingen möjlighet att utföra detta. 

Formulering av intervjufrågor: Svårigheter upplevdes med att formulera intervjufrågorna. 

Efter många försök kontaktades Eddie Nehls, vilket gav en knuff in i rätt riktning gällande 

formuleringarna. Sammantaget lades betydligt mycket mer tid på formuleringarna än 

planerat. Problemet uppstod delvis på grund av okunskap i formulering av intervjufrågor. 

Vissa svar på ställda intervjufrågor har uteblivit med anledning av att de saknat relevans till 

huvudfrågan. Samt att det vid en intervju förekom tidsbrist och därmed utelämnades vissa 

frågor. 

Tid för respondenterna att besvara enkäten: På grund av att det 4-5 veckor in i arbetets 

gång konstaterades att en enkät hade gett lite tyngd till analysen blev tiden för 

respondenterna 8 arbetsdagar, vilket kan har varit lite kort svarstid. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Byggnadsstadgan 

Byggnadsstadgan från 1959 tillämpades vid frågor om kontroll i bygglovsprocessen och 

upphävdes i samband med att plan- och bygglagen (1987:10) (ÄPBL) antogs. 

I byggnadsstadgan fanns grundläggande bestämmelser i 60-64§§. Paragraferna beskrev hur 

bygglovsprocessen skulle gå till. Ett viktigt begrepp i byggnadsstadgan var ansvarig 

arbetsledare och i 61§ framgick hur en ansvarig arbetsledare skulle sköta kontrollen av 

byggandet.   

Den ansvarige arbetsledare, som skulle utses av “den byggande”, dvs. byggherren, hade 

ansvaret för att vid vissa typer av arbete “… utöva fortlöpande ledning och tillsyn över 

arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna anmälningar till 

byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara vid nämndens besiktningar av 

arbetet” (61§ 4 mom. byggnadsstadga). 

Den sortens av byggnadsarbete som krävde en ansvarig arbetsledare var enligt 61§ 

byggnadsstadgan 1959 “… arbete, som avser nybyggnad, rivning av byggnad eller ändring 

av byggnad, skall, om byggnadslov erfordras, finnas en av den byggande utsedd 

arbetsledare” med undantag om byggnadsnämnden beslutat att det inte fanns något behov 

av en ansvarig arbetsledare på grund av byggandets omfattning. 

En ansvarig arbetsledares kvalifikationer beskrevs i 61§ 2 mom, paragrafen angav att den 

ansvariga arbetsledarens kunskap, erfarenhet, pålitlighet och ordentlighet skulle ha 

“prövats” av byggnadsnämnden. Om arbetet skulle avse byggnation av en byggnad som var 

mer än 2 våningar eller om arbetet var av mer komplicerad art krävdes att den ansvarige 

arbetsledaren hade en examen från en “högre teknisk läroanstalt eller på annat sätt hos 

nämnden styrkt sig äga nöjaktig kännedom om dylika arbeten”. 

Den ansvarige arbetsledaren kunde bli fråntagen rollen som ansvarig om han misskött sig. 

Om det rörde sig om allvarliga brister, kunde den ansvarige arbetsledaren även förlora 

rätten att verka inom en kommun. Om den byggande i sin tur motsatte sig rådande 

bestämmelser hade den ansvarige arbetsledaren rätt att anmäla förhållandet hos 

byggnadsnämnden (61§ 4 mom. byggnadsstadga). 

Byggnadsstyrelsen och Statens Planverk är föregångare till Boverket. En av de två 

myndigheterna, Statens Planverk, utgav 1975 Svensk byggnorm, SBN, som innehöll 

föreskrifter, råd och anvisningar för byggnadsväsendet och var utfärdat med stöd av 76§ 

byggnadsstadgan. 

Enligt SBN 1975 skulle byggnadsnämndens tillsyn, i första hand ske genom att man gjorde 

stickprovskontroller, besiktningar samt genom kontroll av den ansvarige arbetsledaren. 

Enligt samma byggnorm kunde kontrollen av bygget ske med hjälp av tillverkningskontroll 

och genom byggkontroll. Med tillverkningskontroll menade man en kontroll som skulle ske 
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“... i anslutning till tillverkning av material och produkter”. Med byggkontroll menade man 

den kontroll som skulle utföras vid uppförandet byggnaden. 

Vidare talade SBN om att det var den ansvarige arbetsledaren som skulle se till att de 

handlingar som godkänts av byggnadsnämnden “… fanns på arbetsplatsen, innan arbetet 

påbörjades och att dessa handlingar följdes”. Det var också upp till den ansvarige 

arbetsledaren att dokument från olika prövningar, som ansågs vara lämpliga för just det 

specifika bygget, fanns dokumenterat på ett passande vis. Exempel på vad som kunde 

godkännas som kvalificerat var beställnings- och följesedlar, provtryckningsintyg, protokoll 

över besiktningar och dagboksanteckningar mm. Denna dokumentation skulle finnas 

tillgänglig vid byggnadsnämndernas arbetsplatsbesök (Statens planverk, 1975). 

3.2 Plan- och bygglagen (1987:10) 

När ÄPBL infördes ville man försöka skapa en överskådlig plan- och bygglag då tidigare 

lagstiftning var splittrad och ansågs innefatta svårbegripliga begrepp och regler.  En rad 

olika lagändringar kom även att ske efter införandet av ÄPBL. En väsentlig lagändring i 

ÄPBL skedde 1 juli 1995, då de tekniska egenskapskraven försvann ur ÄPBL och fördes 

samman med reglerna i byggproduktslagen. De båda lagarna bildade därmed en ny lag som 

kom att kallas lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. byggnadsverkslagen, 

(BVL). Denna lagändring medförde att ett allt större ansvar lades på byggherren för att 

fullfölja att kraven om de tekniska egenskapskraven uppfylldes. En av de starkaste 

anledningarna var att framhäva att byggherren hade det fulla ansvaret för att byggnaden 

uppfyllde de tekniska egenskapskraven i BVL och förordningen, medan byggnadsnämnden 

hade ett renodlat tillsynsansvar i dessa frågor (SOU 2005:77). 

En stor skillnad i jämförelsen mellan ÄPBL och byggnadsstadgan var att i den tidigare 

lagstiftningen fanns ett mycket tyngre juridiskt ansvar där specificerade krav i SBN ställdes. 

När införandet av en kvalitetsansvarig kom, övergick man till funktionskrav. 

3.2.1 Kvalitetsansvariges roll  

En av intentionerna med införandet av den nya lagen var att överlåta ett ökat ansvar till den 

enskilde. Detta resulterade i ett viktigt inslag i ÄPBL där ansvaret för kvalitetskrav lades på 

byggherren. Byggherren skulle ansvara för att de tekniska egenskapskraven. För att 

garantera att byggherren hade den kompetens som krävdes för att uppfylla dessa, krävdes 

det att byggherren själv eller en, av byggherren, anlitad person hade kompetens som 

kvalitetsansvarig. Avsikten med detta var att en detaljerad myndighetskontroll av arbetena 

skulle uteslutas. Byggherren skulle utse en kvalitetsansvarig för varje bygge som krävde en 

bygganmälan. Oavsett om byggherren utförde tillsynen av arbetet själv eller om tillsynen 

delegerades till en eller flera kvalitetsansvariga stod alltid byggherren för det yttersta 

ansvaret att arbetet genomfördes på korrekt sätt. Visade det sig att byggherren önskade ha 

olika kvalitetsansvariga för olika delar i projektet var han tvungen att utse en av de 

kvalitetsansvarige för att samordna deras uppgifter. Likaså var det byggherrens ansvar att 

meddela byggnadsnämnden om vem som var kvalitetsansvarig. I det fall ingen underrättelse 
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gällande kvalitetsansvarig lämnats till byggnadsnämnden, innan byggnationen påbörjades 

utgick en avgift. Denna avgift var överklagnings bar. Efter att bygglovet lämnats av 

byggnadsnämnden skedde en fristående kontroll med en bygganmälan som grund. Den 

kontrollen skulle anpassas med hänsyn till byggherrens kompetens och hans egna 

kontrollsystem, det enskilda projektets art och komplexitet.  

Den kvalitetsansvariges huvuduppgift var att se till så att kontrollplaner och rivningsplaner 

följdes. I de fall kontrollplan uteslutits skulle den kvalitetsansvarige se till att de övriga 

kontrollerna utfördes enligt ÄPBL 9 kap 8§ 1st. p.2, det vill säga kontrollera att ”de 

åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga för att byggnaden eller 

anläggningen skall kunna antas komma att uppfylla de krav som avses i 3kap”. 

Kvalitetsansvariges roll blev att biträda byggherren och ansvara för att arbetena utövades 

enligt kontrollplanen eller bistå som byggherrens ombud i de fall då en sakkunnig 

kontrollant krävdes på vissa delar i byggprocessen. I de fall kvalitetsansvarig bistod som 

byggherrens ombud kunde arbetsuppgifterna bland annat bestå av att se till att de 

sakkunniga kontrollanterna utförde sina kontroller vid rätt tidpunkt. Den som utsågs till 

kvalitetsansvarig var skyldig att närvara vid byggsamråd, besiktning och kontroll av bygget. 

Kvalitetsansvariges befogenheter gentemot entreprenörerna berodde på vilka befogenheter 

byggherren hade gett denne och vad som stod skrivet i avtalet mellan byggherren och 

entreprenören.   

Om en byggherre drev arbeten som stred mot kontrollplanen eller inte löd den 

kvalitetsansvariges hänvisningar, var den kvalitetsansvarige tvungen att lämna det specifika 

arbetet för att kunna fortsätta vara verksam som kvalitetsansvarig. I annat fall riskerade den 

kvalitetsansvarige att bli av med sitt certifikat. Om en kvalitetsansvarige däremot hade 

försummat sina skyldigheter kunde byggnadsnämnden besluta att byggherren fick utse en 

ny kvalitetsansvarig och sedan underrätta det certifieringsorgan som hade certifierat den 

kvalitetsansvarige. Certifieringsorganet kunde sedan besluta om de ville återta sitt 

godkännande (Didón, 2010-10-01). 

3.2.2 Vad krävdes för att en kvalitetsansvarig skulle bli certifierad 

Enligt ÄPBL (1987:10) kunde en kvalitetsansvarig antingen utses av byggnadsnämnden för 

ett visst arbete eller vara certifierad för uppgifter enligt 9 kap. 13 § a. Kvalitetsansvarig 

skulle ha erfarenhet och kunskap om projektering-, bygg- och rivningsprocessen för att 

kunna följa upp kontrollen på ett tillfredställande sätt i byggprojektet. Boverket tog fram 

föreskrifter och allmänna råd om certifieringen av kvalitetsansvarig med stöd av 9kap 14§ 

PBL. Dessa var samlade i KA:2 som beslutades 29 november 1996. 

I KA:2 nämns att certifieringen delades in i tre behörighetsnivåer. Behörighet E, innebar 

kontroll för projekt av enkel art, vilket avsåg uppförande eller tillbyggnad och annan 

ändring eller rivning av en- eller tvåbostadshus eller arbeten gällande monteringsfärdiga 

lagerbyggnader. Behörighet N, innebar kontroll för projekt av normal art, vilket avsåg 

uppförande eller tillbyggnad och annan ändring eller rivning av byggnader med högst 4 
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våningsplan eller arbeten rörande barnstugor, mindre industri- och kontorsbyggnader samt 

idrottsplatser. Behörighet K, innebar kontroll för projekt av komplicerad art, vilket avsåg 

uppförande eller tillbyggnad och annan ändring eller rivning av byggnader med fem eller 

flera våningsplan eller arbeten rörande skyddsrum, större skolbyggnader, kabinbanor, 

tunnlar och bergrum m.m. Genom att dela in behörigheten i tre kategorier skulle 

certifieringen av kvalitetsansvariga för arbeten av olika svårighetsgrader underlättas. 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd i KA:2 ställde även krav på teknisk utbildning och 

krav på erfarenhet av praktiskt arbete inom byggområdet. I 2§ angavs att lägsta tekniska 

utbildning som krävdes var dåvarande gymnasieskolans byggprogram för att få behörighet 

E. Likaså fanns krav av teknisk utbildning i 3 och 4§§ för att få behörighet N respektive 

behörighet K vilket motsvarade lägst ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt 

tekniskt gymnasium. Dokumenterad kunskap om kvalitetssystem och kvalitetssäkring som 

förvärvats antingen genom utbildning eller yrkeserfarenhet var ett krav för den sökande. 

Kunskapen skulle dokumenteras genom särskild kunskapsprövning likaså gällde även 

denna särskilda kunskapsprövning om det krävdes ett nytt beslut med riksbehörighet i de 

fall giltighetstiden hade gått ut om och den kvalitetsansvarige inte hade arbetat med detta i 

större omfattning under den senaste femårsperioden. Kunskapsprövningen gällde även för 

”lokal” behörighet för enskilda projekt. Kunskapsprovet för de lokalt prövade 

kvalitetsansvariga gjordes när ändringar i lagen skett för att även de skulle hålla sig 

uppdaterade.  

För att få behörighet E skulle den sökande ha den tekniska utbildningen som krävdes och 

varit yrkesverksam i något av de åtta områden eller befattningar som räknades upp i 6§ i 

sammanlagt minst tre år. Den sökande som ville certifieras med behörighet N, skulle varit 

yrkesverksam inom minst två av verksamhetsområdena som nämndes i 6§ under 

sammanlagt minst fem år, varav minst tre år från ett och samma område. Lite lättare krav 

ställdes om den kvalitetsansvarige hade en civilingenjörsexamen eller arkitektexamen. För 

behörighet K varierade den sammanlagda tiden för yrkesverksamheten beroende på 

utbildning. Det ställdes även krav på kunskap och kännedom om olika lagstiftningar för 

samtliga behörighetskategorier. Enligt 9§ skulle sökande ha dokumenterad kunskap om 

PBL och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. samt dess tillhörande 

föreskrifter. Det lades även stor vikt vid tillämpningen av reglerna om varsamhet samt om 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Krav på dokumenterad kunskap om Räddningsverkets 

skyddsrumsregler, SR, krävdes även för att få behörighet K. Dessa kunskaper skulle 

dokumenteras genom särskild kunskapsprövning som anskaffats genom utbildning eller 

yrkeserfarenhet. 

För att bli certifierad kvalitetsansvarig krävdes att den kvalitetsansvarige var lämplig för 

uppgiften. Därmed krävdes ett tjänstgöringsintyg, eller genom intyg av till exempel 

byggnadsnämnden, från den senaste yrkesverksamma treårsperioden. En certifiering av en 

kvalitetsansvarig gällde i högst fem år åt gången och för att förbli riksbehörig 
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kvalitetsansvarig efter att giltigheten gått ut skulle den riksbehöriga kvalitetsansvarige 

behöva uppfylla kraven om rapportskyldigheten om den sökande hade arbetat som 

kvalitetsansvarig i väsentlig omfattning under den senaste femårsperioden. 

Certifierad kvalitetsansvarig var även tvungen att uppfylla sin rapporteringsskyldighet. 

Rapporteringsskyldigheten innebar att denne årligen skulle lämna in en rapport till 

certifieringsorganet innehållande, uppgifter om genomförda uppdrag som kvalitetsansvarig 

samt uppgifter om dokumenterad kunskap och kännedom som krävdes enligt 5 och 9§§. 

Dessa paragrafer krävde dokumenterad kunskap om kvalitetssystem och kvalitetssäkring 

och dokumenterad kunskap om ÄPBL och lagen om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk m.m. samt dess tillhörande föreskrifter. De skulle även ha kännedom om 

reglerna om varsamhet, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga samt dokumenterad kunskap om Räddningsverkets 

skyddsrumsregler, SR, för de som vill få behörighet K. Ett återkallat eller meddelat beslut 

om riksbehörighet som kvalitetsansvarig skulle omgående skickas till Boverket av 

certifieringsorganet (BFS 1996:55 KA2).  

3.3 Kontrollansvariges roll 

I PBL har den tidigare kvalitetsansvarige fått en ny benämning och förändrade 

arbetsuppgifter. Den nya benämningen är kontrollansvarig. Nedan beskrivs den nya rollen, 

för ytterligare förståelse se den nya byggprocessen i Bilaga K. 

Vissa delar i en kontrollansvarigs uppgifter överensstämmer med uppgifterna för en 

kvalitetsansvarig, men det finns många uppgifter som är “nya” och förtydligade. En 

kontrollansvarig ska enligt PBL 10 kap 11§ vara behjälplig byggherren vid upprättandet av 

kontrollplan. Kontrollplanen ska upprättas innan det tekniska samrådet äger rum. 

Kontrollansvarige ska även hjälpa till vid frågor gällande rivningsåtgärder och farligt avfall. 

Denna del av paragrafen talar om en ny del i den kontrollansvariges uppgifter. Vidare talar 

lagen om en annan nyhet, nämligen att den kontrollansvarige är skyldig att se till att kraven, 

som enligt PBL, gäller för byggnadstypen följs. Den kontrollansvarige är även skyldig att se 

till att de kontroller som nämns i kontrollplanen genomförs. Om avvikelser från gällande 

föreskrifter sker, ska kontrollansvarige meddela byggherren och om det är av betydelse 

även meddela byggnadsnämnden. 

Den kontrollansvariga ska även medverka vid flertalet tillfällen, dessa är; det tekniska 

samrådet, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. 

Under arbetet ska kontrollansvarige notera och dokumentera företeelser som kan vara av 

intresse vid ”utvärderingen inför slutbeskedet”. Om ett allvarligt problem skulle uppstå, 

som inte tidigare uppmärksammats i kontrollplanen, kan detta enligt lagkommentaren på 

Zeteo till PBL 10kap 11§ leda till att ett extra samråd inrättas på initiativ av den 

kontrollansvarige. I värsta fall kan det beslutas att bygget inte får fortsätta förrän 

bristen/bristerna är åtgärdade. Man kan även från byggnadsnämndens sida besluta om 

”kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen”. 
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Som en utvidgning av tidigare lag ska den kontrollansvarige, enligt lagkommentaren från 

Zeteo från PBL 10 kap 11§, lämna ett yttrande angående byggprocessen till byggherren och 

till byggnadsnämnden, yttrandet ska vara ett underlag för slutbeskedet. 

Om det skulle visa sig att den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag skall det rapporteras till 

byggnadsnämnden. Och enligt PBL 10 kap 13§ är det upp till byggnadsnämnden att utse en 

ny kontrollansvarig. Enligt lagkommentaren på Zeteo är det lämpligt att byggherren ger 

förslag på vem den tillträdande skulle kunna vara.  

I de fall det skulle visa sig att den kontrollansvarige inte genomför sina skyldigheter enligt 

PBL 10 kap 11§ ska byggherren enligt 12§ direkt meddela byggnadsnämnden. Om han 

dessutom har lämnat sin post är det enligt 12§ upp till byggherren att föreslå en ny. 

Byggnadsnämnden ska även meddela bristen till de som certifierat den kontrollansvarige. 

Skrivelsen i 12§ saknar enligt lagkommentaren på Zeteo helt motsvarighet i den ÄPBL. 

Vidare finns det möjlighet för certifieringsorganet att återkalla den kontrollansvariges 

certifiering (Didón, 2011). 

3.3.1 Vad krävs för att en kontrollansvarig ska bli certifierad? 

Efter att den nya PBL trädde i kraft 2 maj 2011, krävs numera en certifierad 

kontrollansvarig till sådana uppgifter som anges i 10 kap 11§ PBL. Kontrollansvarig ska ha 

erfarenhet och kunskap om projektering-, bygg- och rivningsprocessen för att kunna följa 

upp kontrollen på ett tillfredställande sätt i byggprocessen. Kontrollansvarige har ersatt 

begreppet kvalitetsansvarig, och har nu fått utökade arbetsuppgifter vilket ställer högre och 

nya krav på kompetensen därmed kravet av certifieringen. Boverket har tagit fram 

föreskrifter och allmänna råd om certifieringen av kontrollansvarig. Dessa är samlade i 

KA:4 som beslutades 19 april 2011.  

I KA:4 nämns att certifiering delas in i två behörighetsnivåer, tidigare fanns det tre nivåer. 

Behörighet N, innebär kontrollansvarig för projekt av normal art, och avser nybyggnad, 

tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus, idrottsplatser, byggnader 

med högst två våningar samt ändring i alla slags byggnader. Behörighet K, innebär 

kontrollansvarig för projekt av komplicerad art, och avser bland annat nybyggnad, 

tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar och byggnader 

med stora spännvidder. Genom att dela in behörigheten i två kategorier skall certifieringen 

av kontrollansvarig för arbeten av olika svårighetsgrader underlättas. 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd i KA:4 ställer även krav på teknisk utbildning och 

krav på erfarenhet av praktiskt arbete inom byggområdet. I 2§ anges vilken teknisk 

utbildning som krävs för att få behörighet N. Likaså finns krav av teknisk utbildning i 3§ 

för att få behörighet K. Har den sökande den tekniska utbildningen, krävs även att den 

sökande har varit yrkesverksam i något av de tio områden eller befattningar som räknas 

upp i paragrafen, i sammanlagt minst tre år för att få behörighet N. Yrkeserfarenheten ska 

vara minst ett år från ett och samma område. För den sökande som vill certifieras med 

behörighet K, skall den sökande ha varit yrkesverksam inom minst två av de 
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verksamhetsområdena som nämns i 5§. För behörighet K så varierar den sammanlagda 

tiden för yrkesverksamheten beroende på utbildning. Enligt 4§ krävs inte den tekniska 

utbildningen som nämns i 2 och 3§§ om sökande har minst tio års erfarenhet av praktiskt 

arbete inom de områden som framgår av 5 eller 6§§ beroende på om man vill ha 

behörighet N eller behörighet K. Det allmänna rådet för hur den praktiska erfarenheten ska 

styrkas, är genom intyg, betyg och referenser eller på annat sätt. Det ställs även krav på 

kunskaper inom bygglagstiftningen m.m. I 8 § anges vilka lagar och förordningar som 

sökande ska ha dokumenterad kunskap och kännedom om. Dokumenterad kunskap krävs 

för PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), samt de föreskrifter och allmänna råd 

med stöd av dessa författningar. Kunskap om kontrollplaner betonas. Det krävs även 

dokumenterad kunskap om entreprenadjuridik och konsumenttjänst lagen (1985:716). 

Kännedom ska finnas för de övriga lagar som räknas upp i 8§ samt ha kännedom för 

kvalitetsledningssystem. Kännedomen och kunskapen enligt 8§ ska dokumenteras genom 

skriftligt kunskapsprov med godkänt resultat.   

För att bli certifierad kontrollansvarig krävs att den kontrollansvarige är lämplig för 

uppgiften. Därmed krävs ett intyg, från en arbetsgivare, uppdragsgivare eller annan som har 

haft en nära arbetsrelation till den sökande eller från byggnadsnämnden, från den senaste 

yrkesverksamma treårsperioden.  En certifiering av en kontrollansvarig är giltig i fem år. 

För att förnya giltigheten på en certifierad kontrollansvarig, ska den certifierade 

kontrollansvarige genomgå en förenklad kompetensprövning eller en förnyad fullständig 

kompetensprövning. För samtliga genomförs en lämplighetsprövning. Kontrollansvarige 

måste även uppfylla sin rapporteringsskyldighet, vilket innebär att denne årligen ska lämna 

in en rapport till certifieringsorganet innehållande uppgifter om genomförda uppdrag som 

kontrollansvarig samt uppgifter om dokumenterad kunskap och kännedom som krävs 

enligt 8§. 

Ett återkallande eller godkännande beslut gällande certifiering för kontrollansvarig, skall 

snarast skickas till Boverket från certifieringsorganet. Beslutet ska innehålla uppgifter om 

certifieringsnummer, behörighet, certifieringsdatum, giltighetstid, för- och efternamn, 

företag, adress, postnummer, ort och län samt e-postadress och telefonnummer.  Om det 

visar sig att den kontrollansvarige förvärvat certifieringen på felaktiga grunder eller visat sig 

vara olämplig för uppgiften får det certifieringsorgan som utfärdat certifikatet återkalla det 

(BFS 2011:14 KA4). 
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4 Varför skedde förändringen mellan kvalitetsansvarig 
till kontrollansvarig? 

Den ÄPBL trädde ikraft 1987 och därefter följde ett antal revideringar av lagen. Tidigare 

fanns funktionen ansvarig arbetsledare men denne ändrades till en kvalitetsansvarig 1995, 

som förväntades ha en närmare relation till byggherren. År 2002 beslutade regeringen att en 

parlamentarisk kommitté skulle tillsättas för att se över ÄPBL, den så kallade PBL 

kommittén. I kommittédirektivet; Översyn av plan- och bygglagstiftningen, uppmanade 

riksdagen b.la kommittén att se över om olika parters uppgifter, roller och ansvar inom 

kontrollsystemet behövde förtydligas och utvecklas. Främst på grund av att det nya 

kontrollsystemet, hade utsatts för kritik, bl.a. avseende kvalitetsansvariges roll och 

kompetens. Det hade även visat sig att det fanns brister i det praktiska genomförandet vid 

större byggprojekt (Dir 2002:97). År 2005 kom PBL kommittén med ett slutförslag ”Får jag 

lov? Om planering och byggande”.   

Enligt utredningen, som gjordes av PBL kommittén, hade inte syftet med reformen som 

infördes 1995 uppnåtts. Det hade inkommit mer negativ kritik än positiv kritik. Kontrollen 

och kvaliteten hade inte förbättrats i den mån man önskade och en förtydning av olika 

aktörers roll och ansvar hade inte blivit klarare. Det dåvarande kontrollsystemet som 

användes fick mycket kritik bland annat för att vara ineffektivt, splittrat och svårbegripligt. 

Gällande bestämmelsen om kvalitetsansvariges roll fanns stora brister. Benämningen 

kvalitetsansvarig ansågs missvisande och dennes ansvar, uppgifter och ställning ansågs 

otydliga och ofullständiga.  Under utredningsarbetet framkom skilda meningar gällande 

olika aktörers roller och ansvar och kompetensen utsträckning. Men det slutliga förslaget 

från PBL kommitténs för att ge kvalitetsansvarig en starkare roll var att bland annat att yrka 

på att den kvalitetsansvarige skulle vara certifierad då denne skulle ges bredare och djupare 

kompetens. Dennes arbetsuppgifter och befogenheterna skulle även breddas och 

utredningen påvisade vikten av att den kvalitetsansvarige skulle ha en oberoende ställning. 

De ville även finna en mer lämplig benämning på kvalitetsansvarig. 

Den bedömning som PBL kommittén redovisade 2005 fick medhåll från remissinstanserna, 

även om många, framförallt mindre kommuner var oroliga för att en effektivare prövnings 

och kontrollprocess skulle kräva mer resurser (SOU 2005:77). 

År 2007 kom ett nytt kommittédirektiv från regeringen och en särskild utredare tillsattes 

som kom att kallas Byggprocessutredningen. Regeringen ansåg att vissa frågor fortfarande 

behövde utredas. I direktivet stod bland annat att en undersökning skulle göras angående 

hur den kvalitetsansvariges roll och uppgifter borde utformas och vilka kompetenskrav 

som skulle ställas på den kvalitetsansvarige samt en övervägning av benämningen på den 

kvalitetsansvarige (Dir 2007:136). 

PBL kommitténs bedömning om att det rådde en ineffektiv prövnings- och kontrollprocess 

fick medhåll från Byggprocessutredningen och år 2008 lämnade utredningen ett yttrande, 

Bygg – helt enkelt! (SOU 2008:68) där föreslog utredningen att ett antal ändringar skulle 
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göras. Bland annat att den kvalitetsansvarige i fortsättningen skulle kallas kontrollansvarig, 

dennes arbetsuppgifter skulle utökas och denne skulle även vara fristående från utförandet.  

Ett annat förslag som utredarna ansåg vara viktigt var att införa arbetsansvarig, för att 

kunna säkerställa en lägsta kompetensnivå på byggarbetsplatsen. Bland annat ansåg Sveriges 

byggindustrier att motsvarande funktion, som kvalitetsansvarig, hade passat bättre inom 

byggherrens eller entreprenörens organisation. Medan Boverket däremot ansåg att 

kontrollansvarige rollen borde behållas och förstärkas.  

Utredningen beskrev förslag på vilken roll och vilka uppgifter och krav den blivande 

kontrollansvarige och den arbetsansvarige skulle ha. Bland annat ansåg utredningen att de 

båda funktionerna skulle vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan och att de 

tillsammans skulle vara behjälpliga vid upprättandet av kontrollplaner, på arbetsplatser, 

under utförandet samt vid kontrollerna (SOU 2008:68). 

I propositionen 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag lämnades ett förslag till en ny plan- 

och bygglag. I propositionen kommenterades Byggprocessutredningens förslag av 

införandet av arbetsansvarig. Det framkom att det var blandad inställning till införandet av 

arbetsansvarig i remissinstanserna. Enligt Regeringens bedömning skulle införandet av en 

arbetsansvarig innebära en ny kostnad för entreprenören, vilket sedan skulle läggas på 

byggherren och leda till ökade kostnader för hela byggandet. Regeringen ansåg även att 

byggprocessutredningens förslag inte påvisade en tydlig rollfördelning mellan 

arbetsansvarig och kontrollansvarige. Vidare ansåg regeringen att en utveckling mot till 

exempel personcertifiering på olika yrkeskategorier som ingår i byggprojekt skulle undvikas. 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den kontrollansvariges utökade uppgifter och 

ansvar beslutade de att det inte borde ställas krav på särskilda certifierade arbetsansvariga i 

den nya lagen (Prop. 2009/10:170). 
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5 Har förväntningarna av den nya PBL- lagen gällande 
kontrollansvarig uppnåtts? 

Kommande frågor i detta avsnitt har ställts till respondenterna för att få deras syn på om de 

anser att lagstiftarens syfte har infriats. 

Fråga 1: Vad anser du om den nya PBL- lagen (2010:900) gällande kontrollansvarig? 

Fråga 2: Anser du att kontrollen och tillsynen har stärkts sedan införandet av nya PBL 

lagen (2010:900)?  

Fråga 3: Anser du att kontrollansvariges roll har blivit tydligare?  

Fråga 4: Tror du att alla typer av byggherrar har uppfattat skillnaderna gällande kontroll och 

tillsyn? 

Staffan Lundqvist Projektutvecklingschef, PEAB:  

1.”Den är bra med tanke på ansvarsfrågan, för tidigare så var det väldigt löst, det fanns ingen som tog 

ansvar. Det gör man i och för sig inte nu heller men det är ändå mer uttalat nu”. 

2. ”Jag har personligen inte sett det. Så nej egentligen inte. Men jag hoppas ju att det gör det ute på plats, 

att det har skett en allmän skärpning. Det kanske inte är någon som har något emot det, därför kanske 

jag inte hör något om det heller”. 

3. ”Det vågar jag inte svara på, det vet jag inte eftersom jag inte jobbat som kvalitetsansvarig och nu köper 

vi endast den tjänsten.  Jag antar och förutsätter det, men jag kan inte svar på det”. 

4. ”Det hoppas jag. För ska man sätta en produkt och man är byggherre, så förutsätter jag att det är så. 

Men en privat kund, som ska bygga ett hus/villa vet inte skillnaden”. 

Thomas Järphag Avdelningschef Syd, NCC:  

1. ”Det stora lyftet kom redan 94, man har väldigt bra och strukturerad start på processen. Alltså att 

inblandade aktörer måste tänka igenom respektive avsnitt. Och den som är kontrollansvarig ska ju sätta 

ihop en kontrollplan som sen ska godkännas av byggnadsnämnden i ett tidigt byggsamråd. Där måste ju 

alla aktörer bidra till den kontrollansvarige på något vis, och då måste man tänka igenom processen. Det 

gjorde man inte förr utan det var bara att tuta och köra, det är ju bra. Det systemet har man ju tagit med 

sig och sen har man ju kopplat på ett tekniskt samråd, för att man även ska tänka igenom de tekniska 

bitarna. Fram till detta, tycker jag att processen är riktigt bra. Nästa steg, när man lyfter ut systemet till 

arbetsplatsen och sen ska avsluta det, det har vi ju ingen erfarenhet av. Vi har inga projekt som har 

kommit längre än till utförandet. Det finns inga projekt där vi har haft ett slutbevis. För att få det på vår 

bostadsproduktion så måste du göra en energi uppföljning, på den typen av projekten, och då man ska 

mäta energianvändningen under en stadigvarande period under minst 6mån och att pågå max under två år. 

Det betyder att alla byggnader nu behöver ett interimistiskt bevis. Men man hoppas ju nu att det nya 

systemet ska, genom att man har ett tekniskt samråd och kontrollansvarig, ska göra någon tillsyn ihop 

med byggnadsnämnden. Att detta ska lösa systemet, tror inte jag. Det är med dagsform en sådan gubbe 

åker ut. Precis som när jag gör brandbesiktningar. Om jag åker ut till ICA maxi, så ser allt 

iordningställt och bra ut men så handlar jag där på kvällen är nödutgångar blockerade, man är tillbaka 
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igen som innan besiktningen. Man rensar upp när det är en kontroll och sen är det tillbaka. Så jag eller vi, 

tror ju fortfarande på att det saknas någon mottagare. Sändare och mottagare. Nu fungerar sändaren, men 

mottagaren kommer gå lika trögt är jag rädd för. Jag förstår inte varför man inte vill göra detta, när 

byggarna själva vill, det är det som är så konstigt för det är ju dem som skulle bli belastade”.  

2. ”Jo det har den gjort, för tidigare har den varit lika med noll. Det finns ju en byggnadsnämnd - kanske 

några gamla gubbar, som tycker att det är kul att följa ett bygge, så det har ju förekommit att 

byggnadsnämnden tog sig ut till byggen i den tidigare lagen, men det var sällsynt. Nu måste ju 

byggnadsnämnden dit ut och dessutom den kontrollansvariga göra någon typ av revisionsberättelse. Sen är 

det ju det här med om man inte har gjort kontrollplanen och inte har sådana intyg, då har man ju en 

avstämning på byggarbetsplatsen för att få ett slutintyg/slutbevis. Tidigare har man skitit i det, det var ju 

bara 60 % av projekten som har kommit in och nu får du inte ta byggnaden i anspråk om du inte fått 

beviset, vilket kommer svida ekonomiskt. Den nya lagen gynnar större byggare och inte mindre byggare”.  

3. ”Absolut, mycket större ansvar. Tidigare kunde ju vem som helst ta uppdraget och då prövade ju 

byggnadsnämnden - ja men den byggaren han har ju byggt här i 20 projekt det fungerar. Visst fungerar 

det, men det handlar mer om att bygget flyter på, utan någon som stoppar upp det om fel upptäcks. Pga. 

kravet på certifiering som kom som ett ordentligt raketlyft”.  

4. ”Byggherrarna är uppskrämda för sanktioner och det här med att om hyresgästerna inte får ta 

byggnaden i anspråk blir det fråga om skadestånd. Skyldig får betala. Byggherrarna är rädda för att inte 

få startbesked, då de kan få betala till entreprenörer som inte får sätta igång arbetet i tid. Tidigare har 

byggherren inte förstått sin roll”.  

Stefan Andersson Byggnadsinspektör, Enköping kommun:  

1. ”Jag tycker det är bra, att de ska vara certifierade”. 

2. ”Jag det kommer det att göra, bland annat genom att man har rätt att begära in de handlingar som kan 

krävas av en byggare, för att kunna bygga. Detta har vi inte kunnat göra tidigare. Förut har man bara 

kunnat begära in just sakkunnighetsintyg. Detta betyder att vi inte har kunnat ställa, när man hänvisar 

en kontrollplan är det inte mot gällande handlingar utan man är tvungen att skriva t.ex. mot gällande 

lagar och regler t.ex. BBR. Och ingen entreprenör vet vad som står i BBR på arbetsplatsen. Därför tror vi 

att det har ökat”. 

3. ”Jag det har den nog, det tycker jag. Jag tycker att det var vagt förut, när man skrev att en 

kvalitetsansvarig inte skulle vara myndighetens förlängda arm utan man försökte ta bort myndighetsrollen 

från kontrollen. Nu är vi lite tillbaka i att man vill att kontrollansvarig ska vara myndighetens förlängda 

arm på arbetsplatsen, till stor del när de gör sina kontroller. Deras kontroller är till stor del samma som 

våra, själva revisionen på kontrollorganisationen när de kommer ut till arbetsplatsen”. 

4. ”Nja det kanske det inte har men de blir ju uppmärksammade direkt när de kommer till det tekniska 

samrådet kan man säga. Jag tycker det har varit rätt dåligt med information till den privata sida speciellt 

från regering. Men kommunerna har fått viss information genom utbildningar. Men mot privatpersoner har 

det varit rätt tyst. Trots att den är rätt kraftig just när det gäller tillsyn och kontroll, där har det faktiskt 
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hänt rätt mycket. Just det här med start- och slutbesked som kan ställa till det för totalentreprenader som 

inte tänker sig för”. 

Bengt Johansson Byggnadsinspektör, Skövde kommun: 

1. ”Det är bra att de har fått en större roll i byggnationen, då ett större ansvar. Och sen tror jag att det är 

bra att man skärper till kvaliteten genom att de måste ha vissa kunskaper så att säga. När kommunerna 

godkände tidigare, kanske man godkände de som hade lite mindre kunskap, visserligen kanske praktiskt 

bra då men det blev nog en del där som inte borde ha varit kvalitetsansvariga”. 

2. ”Det är svårt att svara på den frågan, vi har ju knappt hållit på ett år. Det är många utav de gamla 

uppdragen som fortfarande pågår med kvalitetsansvariga. Och kontrollansvariga kommer till mer och mer, 

men jag tycker väl att de har fått möjlighet att skärpa kontrollen. Sen om det har blivit starkare eller inte, 

men jag tror att det kommer bli det. Det är ju lite förtidigt att svara på det, men som jag tror, så kommer 

det nog kunna bli det. För dels det faktum att vi ska ha ett så kallat slutsamråd, där vi då tillsammans 

med kontrollansvarig går igenom hur kontrollen har gått till på byggarbetsplatsen. Och det innebär ju att 

de måste skärpa till sig lite, de måste ju kunna redovisa en kontroll som är värd namnet så att säga. Så 

sätt får man väl en skärpning på de byggena där det blir slutsamråd. För det är inte säkert att vi hinner 

göra slutsamråd på plats med alla utan det sker kanske genom att de redovisar en del papper hos oss 

istället. Men det måste i alla fall finnas något som är värt det hela. Men sen har man då i samband med 

det här skärpt till kontrollplanens utseende, det försöker i alla fall vi här i Skövde jobba med, att man får 

med alla de delar, att man får in alla de personer, namngivna, som ska göra själva kontrollerna. Och om 

kontrollansvariga gör detta och aktörerna göra detta så får man ju en skärpning. Man måste ta sitt ansvar 

och göra rätt”. 

3. ”Ja jag tycker väl det att den är, mer tydlig. Förut var ju kvalitetsansvarig lite luddig. Det var ju så att 

säga, svårt att bygga en verksamhet på att bara vara kvalitetsansvarig. Idag ska man väl kunna jobba lite 

mer som kontrollansvarig och bara ta sådana uppdrag utan att fylla ut med annan typ av arbete. Så det 

har nog skapas någon typ av tydligare roll. Men frågan är om den är tillräckligt tydlig, det är en annan 

sak. Det får väl framtiden utvisa”.  

4. ”Det tror jag inte, det är knappt så att vi i byggnadsnämnden ser skillnad på kontroll och tillsyn så att 

säga. När vi har slutsamrådet och tittar, är det ju kontrollen man tittar då, de handlingar som 

förekommit; tekniskt samrådsprotokollet, startbeskedet och kontrollplaner då är det kontroll då så att 

säga. Se till så att kontrollerna har skett på rätt sätt så. Sen när man plötsligt börjar titta om det är något 

som saknas under bygget, då övergår det ju till tillsyn. Bara ett sådant här slutsamråd, när man har det på 

plats, kan ena stunden vara kontroll och andra stunden vara tillsyn, beroende på. Kontrollerar man om 

reglerna har följts blir det kontroll. Att se om man har följt föreskrifterna blir tillsyn då. Så egentligen är 

det två saker man kan hamna i när man är ute på slutsamråd. Det kan leda till att man skriver dels ett 

slutsamrådsprotokoll och dels skriver ett protokoll för tillsyn, att man har brister i själva utförandet. Så det 

är nog svårt för en byggherre att se skillnaden på kontroll och tillsyn. De tycker nog att det är samma sak 

ungefär, men i vår juridiska begreppsförklaring så är det två helt skilda saker”. 
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Magnus Åkesson Byggnadsinspektör, Trollhättan kommun: 

1. ”Det är bra att kontrollansvarig har fått en förstärkt roll och flera arbetsuppgifter och därmed större 

ansvar i byggprocessen. Kontrollplanen har fått en tyngre innebörd och är inte längre bara en 

pappersprodukt, som man kunde känna lite innan. Utformningen av kontrollplanen är preciserad i 

lagstiftningen numera, så var det inte tidigare. Så på det viset tycker jag att det är bättre. Kontrollansvarig 

har fått en förstärkt roll”. 

2. ”Ja, i och med att lagstiftningen har blivit tuffare och stärkt upp detta, så har det blivit en förstärkt roll 

för kvalitetsansvarig, eller kontrollansvarig som det heter nu. Jag upplever att lagen har förstärkt detta. Ja 

det gör jag”. 

Jan Mattsson certifierad kontrollansvarig, Trollhättan Tomt AB: 

1. ”Jag tycker det är bra. Och jag förstår intensionen med den, att man vill skärpa upp kontrollfunktionen 

och ge den mer allvar. Sen tycker jag det är bra att man benämner funktionen kontrollansvarig istället för 

kvalitetsansvarig. Många trodde tidigare att man kunde bete sig hur som helst och det var upp till den 

kvalitetsansvarige att upptäcka felet. Men det är och var ju inte meningen med lagen. Jag är ansvarig för 

att andra gör de kontroller som behövs göras, jag ska inte själv ut på bygget och göra alla kontroller. Detta 

är något som lagen har hjälp till att skärpa. Certifieringskravet har även bidragit till att det ska bli mer 

allvar i det hela”. 

2. ”Jo, och framför allt har en kontrollansvarig fått mer hållpunkter så vi inte kan skena iväg och börja 

bygga innan du har fått ett startbesked. Det går men då blir det en byggsanktionsavgift, det vill säga böter. 

Detta är ju något som införts med den nya PBL. Tidigare kändes det som att bygglovet var det viktiga och 

sen var det bara att starta bygget, men så är det ju inte riktigt idag. Även slutbeskedet är en tydlig punkt 

att komma till och uppfyller du de kriterierna, får du ta byggnaden i bruk. Sen hur det fungerar i 

praktiken är jag lite skeptisk kring, men det är väl en bra tanke”. 

3. ”Jo det har den blivit. Men jag upplever fortfarande vissa brister, att alla kanske inte uppfattar att en 

kontrollansvarig själv inte ska/behöver göra alla kontroller utan att det är mycket egenkontroller som är en 

del av det hela. Än finns det ingen som har hittat ett riktigt bra sätt att jobba på än. När jag är 

kontrollansvarig utformar jag det antalet kontroller som jag vill göra och sen visar jag detta för 

byggnadsnämnden och för entreprenören/byggherren. Vidare får man ju hoppas att han vill utföra fler 

kontroller än vad som finns i mitt dokument”. 

4. ”Nu träffar jag inte så många byggherrar. Men jag träffar andra förvaltningar i Trollhättans stad, för vi 

har ett avtal där vi ska projektleda. Så de nyttjar oss till sådana saker, men hur insatta de är det kan jag 

inte svara på”. 

Sven- Åke Sonesson F.d. Bygglovschef, inblandad i tillkomsten av KA:2, delaktig i 

byggprocessutredningen: 

1. ”Bakgrunden till den här utredningen var bland annat det att det framkom i olika utredningar, bland 

annat ”skärp er gubbar” som ni kanske har hört talas om. Det kanske inte blev så bra kvalitet som man 

trodde att det skulle bli när vi fick kvalitetsansvarig 1995. Och det fick ju till följd att man tillsatte olika 

utredningar. Själv var jag projektledare i en utredning strax efteråt på Boverket som så småningom följdes 
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upp av olika utredningar. Tidigare var det så att den som då var kvalitetsansvarig fungerade alltså inte 

riktigt bra kom man fram till. Det var närmast så att den som var kvalitetsansvarig var, brukar jag 

uttrycka det, mer eller mindre en främmande fågel på byggarbetsplatsen. Man kom till byggsamrådet och 

många var sällan ute på byggarbetsplatsen. Och de kontrollplaner, som då var det allra viktigaste 

dokumentet, där var det väldigt otydligt vem som gjorde kontrollerna. Det sägs också, att ibland var det så 

att de här kontrollplanerna verifierades i efterhand, när man sedan länge hade tagit en byggnad i anspråk. 

Den nya rollen som kontrollansvarig tycker jag är klart mycket bättre för det här innebär då att den som 

är kontrollansvarig får ett tydligare ansvar. Det är tydligt i lagen, vill jag hävda, vad den kontrollansvarige 

ska göra och vilket ansvar denne har. Det är också så att man har utvecklat ansvarspunkterna, det är 

alltså mer man ska göra och ta ett ansvar för än tidigare. Och sedan är det också tydligare vad det gäller 

kontrollplaner, men det kanske vi kan återkomma till vad gäller dess innehåll. Jag tycker att 

kontrollansvariges roll har förstärkts vad gäller innehåll och ansvar och jag tycker också en 

kontrollansvariges status har förbättrats. Och det är ingen tvekan om att inom ramen för dem 

kontrolluppgifter som den kontrollansvarige har, så måste han eller hon vara på arbetsplatsen betydligt 

oftare än vad som har varit fallet tidigare. Och därmed så menar jag att han inte längre är den främmande 

fågeln som den kvalitetsansvarige var tidigare”. 

2. “Ja, det anser jag att den har, det är ingen tvekan om det. Kontrollen har ju förstärkts i högsta grad, 

inte minst genom det jag nyss sa, att man har infört till och med i lagtexten fler kontrollpunkter i 

kontrollplanen. Och tillsynen har ju också förstärkts. Nu är det ju så när det gäller begreppet tillsyn då 

finns det olika definitioner. Frågar man Boverket så säger man att tillsynen den är någonting man gör i 

efterhand för att kolla så man har gjort rätt. Tidigare och jag vill fortfarande hävda det, att många av de 

punkter i den här kedjan som följer efter en bygglovspliktig åtgärd eller anmälanspliktig åtgärd också en 

form av tillsyn. Jag tänker alltså på tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamrådet. Även om det 

formellt kanske är lite tveksamt att inhysa det till tillsyn. Så vill jag, och många med mig, hävda att det är 

en form av tillsyn. Man kollar hur byggherren tar sitt ansvar när det gäller till exempel hur man följer upp 

kontrollplaner osv”. 

3. ”Ja definitivt, det är ju som jag sa förut. Dennes ansvar och dennes arbetsuppgifter är ju mera införda, 

till och med i lagtexten, så den är tydligare. Det tycker jag definitivt att den är”. 

4. “Nej det tror jag väl inte och i varje fall inte de oprofessionella byggherrarna. Jag vågar påstå att 

huvuddelen av alla byggprojekt i Sverige har oprofessionella byggherrar dvs. sådana som inte har insikten i 

byggregelverket. Och dem har ju naturligtvis inte heller kunnat sätta sig in i vare skillnad sig kontroll eller 

tillsyn. Och det är ju som jag också antydde här att lite olika definitioner även jurister, experter emellan. 

Kontroll det är ju någonting som samhället inte ska göra utan kontroll är ju något som byggherren ska göra 

med hjälp utav den kontrollansvarige. Och den kontrollansvarige ska ju inte kontrollera heller utan han 

eller hon ska se till att kontrollerna blir utförda. Kontrollerna utförs ju normalt utav den som utför jobbet, 

någon verkmästare eller vad det nu kan vara. Så byggherren tar ju till sig den utförandes kontroll. Och 

tillsyn det är ju däremot ett samhällsansvar och det är ju som jag sa förut, någonting som innebär att man i 

princip ska följa upp att man har följt regelverken och Boverket menar ju då att det ska ske kanske 

efteråt. Jag menar att, som jag sa förut att tillsyn sker under arbetets utförande också via arbetsplatsbesök, 

via diskussionerna vid det tekniska samrådet och inte minst i slutsamrådet”. 
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Peter Löfgren utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier: 

1. ”Jag tycker att det är bra att man bytte namn från kvalitetsansvarig till kontrollansvarig. För att 

namnet kvalitetsansvarig har alltid lett tankarna fel. En kvalitetsansvarig har aldrig varit en person som 

på något sätt är ansvarig för slut kvaliteten i ett projekt, och så är inte fallet. Utan arbetet handlar om att 

fokusera mot kontrollplanen enligt PBL. Detta var en bra förändring, ett förtydligande som vi ville ha 

redan 1995. Sen haltar lagstiftningen, med tanke på att det fattas en aktör för att detta ska bli bra. Det 

är den arbetsansvariga som saknas. Hade politikerna vågat införa en arbetsansvarig hade lagförändringen 

blivit riktigt bra”. För vidare diskussion se bilaga H 

2. ”Jag tycker ju inte det. Man har ju exkluderat entreprenörens roll än tydligare. Att man inte gick på 

rekommendationerna från en samfälld bransch; att införa en ansvarig arbetsledare, så har man dessutom 

gjort allt man kan för att tala om att den här individen inte får komma från ett byggande företag. Utan 

den ska vara fristående och oberoende. Jag tror att det blir svårt eftersom att det krävs en kompetens för 

dessa bitar ute på byggena, alltså dagligdags. Och på detta viset fungerar ju inte en kontrollansvarig, utan 

de besöker bygget för att stämma av sin kontrollplan enligt PBL, så att den är i fylld men man gör ju inga 

egentliga kontroller. Jag brukar ställa frågan när mjölk kokar över? Svaret är: när man vänder ryggen till. 

Det är ju så att galenskapen tenderar att ske när man inte är där, det är alltid så. Har man en individ 

som endast kommer ut och gör enstaka besök så ser man inte det som sker bakom kulisserna. Man har 

förtydligat rollen, snävt av den och gjort den lite rymligare i andra avseenden. Men man har ändå inte 

kommit åt grundproblemet, som man hade kunnat komma åt jätte enkelt; genom att kräva en ansvarig 

arbetsledare. Vilket också en enad bransch stod bakom i lagförslaget. Alla tyckte samma sak, Boverket, 

byggnadsinspektionerna, byggarna och entreprenörerna. Sen kan man benämna de olika, men då hade man 

fått två individer som stod på samma kunskapsbas. Detta hoppade politikerna av, de var för fega för det”. 

För vidare diskussion se bilaga H 

3. ”Ja, rollen har blivit tydligare eftersom den nu fokuserar på att det är en kontroll som han är ansvarig 

för att den är utförd. Tidigare var kvalitetsansvarig benämningen, så vi lade alltid till enligt PBL. 

Eftersom en kvalitetsansvarig, ute i ett företag, är något helt annat. Kvalité, är i min värld rätt eller fel 

utfört och en standard är hög eller låg. Det är ju inte hög kvalité att ha guldknoppar på en dörr men det är 

hög standard. Att då blanda in kvalitetsaspekter i detta var fel men nu har man gjort ett förtydligande”. 

4. ”Nej det tror jag faktiskt inte att de gör. Om man skulle dela in alla projekt i olika grupper efter 

storlek, säga då de riktigt stora byggena som globen och projektet arenastaden, där är det så mycket 

människor inblandade och en sådan sakkompetens på alla sidor bordet att man där håller ordning på 

detta. Sen har vi nästa grupp, lite mindre produktion och renoveringar och sen har vi den tredje gruppen, 

där vi ser villa byggarna eller tillbyggnader hemma. Allt ska ju utföras enligt PBL med dess förordningar 

och de senast nämnda grupperna tror jag att man har mycket vag uppfattning av detta, utan jag vill hävda 

tvärtom att man blir lite förvånad när man förstår att man själv har som byggherre en väldigt aktiv roll i 

detta. Det är vanligt att man tar in ett byggföretag/byggledningsföretag och tror att den här personen 

ansvarar väl för det här, men det gör dem ju inte, det är du som byggherre som ansvarar för det. I den här 

frågan tror jag stundtals att förvirringen är total.  Om man ser tillbaka till tidigare lagstiftning så var det 

enklare där med, med den ansvarige arbetsledaren som hade ansvar för allting. Så jag tror inte alltid att 

alla byggherrar har uppfattat dessa skillnader, och konsekvenserna av den framförallt”. 
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Stig Åkerman, Boverket: 

1. ”Ja, mycket som jag tycker är positivt med nya lagstiftningen, det är det att den har blivit tydligare på en 

hel del punkter. Regeringen själva sa ju att det skulle bli enklare också, men det beror ju på vad man 

menar med enklare. För mig, att den blir tydligare, blir den tydligare blir den också på något vis enklare 

att hantera och det är samma sak med kontrollansvarig. Namnbytet bland annat, för det hade ju ingenting 

med kvalitet att göra det har väl mer med kontroll att göra. Även om kontrollansvariga skall kontrollera 

kontrollen så att säga, den ska ju inte själv, i normalfallet, kanske göra så mycket kontroller utan det är 

mer utav en revision. Så det är tydligt, också i lagstiftningen, vad kontrollansvarige ska göra”. 

2. ”Ja lagstiftningsmässigt så har det gjort det och det var ju också ett av syftena nu då i nya plan och 

bygglagen, ett förstärkt kontroll och tillsyn. Sen tillsynsbegreppet, det var ju ganska nya moment i det nu 

då, där Boverket och Länsstyrelsen ska bidra med att lämna tillsynsvägledning till kommunerna. Och det 

är väl ett arbete som har påbörjats med. Att Boverket och Länsstyrelsen har diskuterat frågan så att säga 

och kommer då att fortsätta med att initiera, det under hösten och då naturligtvis ska man ju ha med sig 

kommunerna då också i det arbetet för att det är ju sagt att myndigheterna, Boverket, Länsstyrelsen och 

kommunen(Byggnadsnämnden i regel), ska ju samverka med varandra. Så det blir säkert bra”. 

3. ”Ja, jag tror jag sa det lite inledningsvis också, den har blivit mycket tydligare jämfört med 

kvalitetsansvariges roll. Det var väl lite mer oklart vad den personen skulle göra. Men fortfarande så är det 

ju då att kontrollansvarig, också då, har ju relation till byggherren och det är väl bra att man i de fall man 

har ett tekniskt samråd att man tar upp de olika rollerna för att den kontrollansvarige kanske kan vara 

byggherren behjälplig i något annat sammanhang och det blir ju ofta i ett avtalsförhållande mellan 

byggherren och en kontrollansvarig. Civilrättsligt avtal, mellan dem två parterna. Så det kan ju vara nyttigt 

att man tar upp sådana saker i det tekniska samrådet. Och viktigt att byggnadsnämnden också informerar 

byggherren att det är byggherren som har yttersta ansvaret. Så att inte de tror att ja men det skulle ju han 

eller hon sköta. Så sådana saker är viktiga att ta upp”. 

4. ”Nja alltså inte. De större vana byggherrarna, de har organisationer som kan detta. De små 

engångsbyggarna, som bygger sin villa en gång i livet, eller att man gör någon större tillbyggnad. De har 

ingen susning och behöver all hjälp de kan få”. 



Byggstopp 2013? - vilken betydelse och påverkan har kontrollansvarig 
 

24 
 

6 Självständighetskravet 

Med införandet av den nya PBL kom en bestämmelse gällande att kontrollansvarig numera 

ska vara fristående. Med fristående menar lagstiftaren att den kontrollansvarige inte får ha 

ett anställningsförhållande till den som utför byggnationen, det vill säga entreprenören. 

Lagstiftaren menar även att den kontrollansvarige inte heller får ha ett släktskap med 

entreprenören. Trots att detta finns beskrivet i KA:4 finns otydligheter kring begreppet, 

gällande bland annat vilka släktskap som ska accepteras.  

Med anledning av föregående resonemang har nedanstående frågor ställts till 

respondenterna för att få en bild av hur dilemmat uppfattas och fungerar i praktiken. 

Respondenterna gav följande svar på frågorna: 

1. Hur tänker du kring kravet att kontrollansvarig numera ska vara självständig? 

2. Upplever du att det är svårt för kommunerna att få reda på om kontrollansvariga 

verkligen är självständig med tanke på att de ska godkännas i lovet innan det tekniska 

samrådet? 

3. Upplever du att byggherrar ofta använder samma kontrollansvariga? 

Staffan Lundqvist Projektutvecklingschef, PEAB:  

1. ”Jo men det är bra att man inte är beroende, och sitter lite i varandras knä”. 

Thomas Järphag Avdelningschef Syd, NCC:  

1. ”Så som vi jobbade i det gamla systemet var den kvalitetsansvarige även konstruktör och 

brandsakkunnig. Men inför slutbeskedet hade vi en granskande part, vilket jag tycker fungerade mycket 

bra. Kvaliteten var inte sämre. Förtroende mot marknaden är en annan sak och till det är lagen bra. Det 

problemet som fanns är att det var många som misskötte sig i apparaten. Även om 100 projekt och en inte 

gör det, vilket är det då man kommer ihåg, jo det med en person som misskött sig. Byggnadsnämnden har 

ju heller ingen mottagare, de är sändare via kontrollansvarig. Men hade de haft en mottagare som tar med 

sig diskussionen till sina egna led t.ex. AA vilket under lättar deras vardag”. 

Stefan Andersson Byggnadsinspektör, Enköping kommun: 

1. ”Ja där har vi en propp när man tänker på de stora byggföretagen, de som inte längre kan skicka sina 

egna på en kurs. De har tidigare stått för en stor del av antalet kvalitetsansvariga. De är ju anställda idag 

och med den nya lagens regler så tillåts inte det förhållandet. Det går helt enkelt inte att vara KA om man 

är anställd hos entreprenören”. 

2. ”Nja inte i Enköping, det är en för liten kommun och det finns för få kontrollansvariga så man känner 

till dem”. 

Bengt Johansson Byggnadsinspektör, Skövde kommun: 

1. ”Det tycker jag är bra, jag tror även många i branschen tycker det är bra. Att de kan ha en annan 

person med, att de inte behöver leverera det till kunden. Förut skulle de bygga och lämna ett litet anbud på 

mindre byggen så sa byggherren att -då kan väl du vara kvalitetsansvarig också. Och det var ju sådana 
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som de nästa var tvungna att säga ja till. Och nu kan de bara säga Nej vi kan inte vara det utan ni måste 

skaffa någon annan.  Och det tror jag är bättre att det är så”. 

 

2. ”Ja det kan ju vara svårt att utreda om det på något sätt är släkt eller så, eller om de är anställda. 

Man kan ju klart lätt få reda på var de är anställda, verksamma. Det är lite konstigt det där, för att 

man kan ju vara ett antal enmansföretag som jobbar i en grupp och bygger hus, då kan ju ena firman vara 

kontrollfirman då så att säga. Det är svårt att dra gränsen vad som är självständig. Men man var ju strikt 

med det här om man är direkt anställd på den firman som gör jobbet, snickrar, skruvar eller spikar, eller 

om de har släktskap på något sätt. Släktskap kan vara svårare att hitta, men anställning kommer man 

ju lättare att få svar på. Man får läsa mellan raderna ibland också”. 

Magnus Åkesson Byggnadsinspektör, Trollhättan kommun: 

1. ”Det tycker jag är bra, för att ha en självständig roll i förhållande till den som utför åtgärden och det är 

ju då entreprenören då man syftar på. Tidigare kunde ju kvalitetsansvarige sitta i knät på entreprenören, 

han kunde vara anställd av entreprenören eller jobba på samma företag som entreprenören. Då anser jag, 

då sitter man ju lite i jävsituation. Man ska ju ändå vara behjälplig åt byggherren. Hjälpa byggherren att 

se till att kontrollerna genomförs och utförs på ett korrekt sätt och sitter man då i knät på entreprenören, 

då blir det ju lite jävigt. Så det tycker jag är jättebra, man ska ha en självständig roll som 

kontrollansvarig, till den som utför. Tidigare var det inte alls ovanligt att de stora entreprenörerna hade 

sina egna kvalitetsansvariga”. 

2. ”Man ska ju ange redan i bygglovsansökan, vem som är kontrollansvarig. Men egentligen så är det inte 

möjligt för byggnadsnämnden att pröva om kontrollansvarig har ett anställningsförhållande eller annan 

beroendeställning till någon annan än byggherren. För det är egentligen kontrollansvarigs förpliktelse att 

styrka självständigheten gentemot utföraren, det står ju tydligt i lagstiftningen att kontrollansvarig ska ha 

en självständig ställning till den som utför. Och det är ju kontrollansvariges skyldighet att kunna detta 

också. Men är det uppenbart och man känner till det här, så självklart så upplyser man ju om det här. 

Men det är ju den kontrollansvariges ansvar också naturligtvis. Byggnadsnämnderna kan ju inte sitta och 

pröva det. Nej det anser jag inte. Det är ju också han som får ta konsekvenserna, det är ju lagstridigt, då 

följer ju inte han lagstiftningen i grundläggande paragrafer som en kontrollansvarige ska göra. 

Kontrollansvarige bör ha en stark ställning i organisationen, och inte ha några andra uppgifter eller 

förpliktelser i projektet, utan jobba med de bitarna som ingår i uppdraget och ingenting mer, så anser jag”. 

Jan Mattsson certifierad kontrollansvarig, Trollhättan Tomt AB: 

1. ”Nja min tanke är att KA:n ska vara självständig på det sättet att KA inte kan vara anställd hos en 

entreprenör, men skulle kunna vara det hos byggherren. Varken släktskap eller arbetsgivare hos 

byggherren. Frågans ställdes när de gick utbildningen och då fanns inget egentligt svar, men man tänkte 

varför inte. Kanske väntar på ett prejudikat”. 

Sven- Åke Sonesson F.d. Bygglovschef, inblandad i tillkomsten av KA:2, delaktig i 

byggprocessutredningen: 

1. ”Detta är en fråga som vi diskuterade väldigt mycket i utredningen. I princip är jag positiv till det, för 

som det var förut, så var det alltså så att många kontrollansvariga kom dem från entreprenören. Läser 
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man om lagen även från 1995 var ju den att den som var KA skulle vara byggherren behjälplig. Alltså 

byggherrens ”hjälpreda”. Och är man då det utöver verkmästare eller arbetsledare hos entreprenören, då 

sitter man ju på två stolar. Man ska betjäna byggherren och man ska vara lojal mot sin arbetsgivare. Och 

det kan ställa till komplikationer och mot den bakgrunden och mot den roll, eller mot bakgrunden mot den 

roll som KA har, hjälpa byggherren, så är det rimligt att man är självständig”. 

2. ”Det är ju såhär att läser man förarbetena till lagen, lagen säger då att man ska tala om vem som ska 

vara kontrollansvarig i samband med att man söker bygglov. Annars så får man inget bygglov och läser 

man förarbetena till lagen så står det att byggnadsnämnden inte ska lägga ner något jobb på att forska 

vilken roll den här KA har, som man anmäler och om man läser förarbetena så står det så. Man ska inte 

lägga ner massa jobb på det, utan man tar till sig det förslag som byggherren har redovisat eller föreslagit. 

Men det är klart skulle det visa sig senare, när byggnämnden gör tillsynsbesök på arbetsplatsen, att den 

som är KA även är arbetsledare, har jag alltid sagt och det har nog andra sagt också, även om det inte har 

prövats i högre instanser, då måste ju byggnadsnämnden kunna säga till byggherren att du får skaffa dig en 

annan KA. För då strider det ju mot regelverket. Men när det gäller initialskedet så är det alltså inte 

tanken att byggnadsnämnden, om ni läser förarbetena till lagen propositionen då, så är ju inte tanken att 

man ska lägga ner massa jobb om den här KA är släkt med verkmästaren eller vad det nu är. Utan det 

får man väl se i senare lägen då. Men det är självklart att den frågan bör ju komma upp på ett tekniskt 

samråd att byggnadsnämnden frågar är du neutral, det är ju fullt rimligt. Det borde ligga i byggherrens 

intresse att se till att den som är kontrollansvarig är neutral och i varje fall inte är knuten till 

byggentreprenören. Sen kan man ju diskutera mycket hur långt man ska gå. Det står i förarbetena att den 

som är kontrollansvarig inte ska vara ansvarig för arbetet, ska inte vara nära släkt med den som gör 

jobbet. Och det håller Boverket på att utreda nu, var går den gränsen? Får man vara kusin? Eller hur 

långt i släktskapet ska det sträcka sig? Sen säger man också att i varje fall i kommentarerna, i 

kommentarerna till plan och bygglagen, att den som är kontrollansvarig ska inte ens få jobba inom 

koncernen, om SKANSKA, NCC, PEAB till exempel, har en särskild avdelning med utbildade 

kontrollansvariga, så säger man i kommentarerna att då får man ändå inte vara KA för ett jobb som 

något av de här firmorna gör. Och det tycker väl branschen, alltså Sveriges byggindustrier, att gå lite väl 

långt. Boverket håller nog på att funderar på det här också, hur man ska tolka det. Men i dagsläget får 

man inte vara anställd inom koncernen heller. Vi får se vad som händer”. 

3. ”Jag har inget belägg, men jag kan ju tänka mig att man gör det och kommer att göra det, det är ju 

ungefär som att många byggherrar som bygger mycket, brukar väl många gånger välja samma projektörer, 

man har ett nära samarbete med dem. Jag skulle väl kunna tänka mig att det är likadant här, att om 

man har använt en kontrollansvarig som man tycker har skött sig bra, är det nog ganska sannolikt att 

man väljer samma i fortsättningen också. Skulle jag tro. Det är min bedömning mellan tummen och 

pekfingret”. 

Peter Löfgren utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier: 

1. ”Ja, det är nästan en filosofisk fråga. Vem är självständig? De allra flesta kontrollansvariga som är 

egna företagare, de har ett antal huvuduppdragsgivare, och hur självständig är du då? Det där är en 

filosofisk diskussion då jag vill hävda att så länge du är näringsidkare så är du inte helt självständig. Det 

är som när man pratar med ungdomar som säger att de ska bli egenföretagare för då kan du göra som du 
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vill, och då säger jag det blir du aldrig om du inte är en filantrop, det är en utopi. Sen är det viktigt att det 

finns ett regelverk kring den här rollen som är tydligt. Jag faller direkt tillbaka på ansvarig arbetsledare för 

där hade man ett offentligrättsligt ansvar samtidigt som man hade ett civilrättsligt ansvar. När jag var 

ansvarig arbetsledare och det hände något på mitt bygge, att någon skadade sig eller så, då kunde jag få 

krypa i fängelse för detta. Vilket formade en hel yrkeskår, de här kontrollansvariga tidigare 

kvalitetsansvariga har ju ofta en konsultförsäkring och det är väl ett basbelopp som är det som gäller där. 

Den skadan som de kan åstadkomma ska tas från deras försäkring. Jag tror det ligger några rättsfall nu, 

som har rätt häftiga skadestånd. Det är inte direkt ett basbelopp utan det är flera miljoner. 

Självständigheten är ett tveeggat vapen, så länge du har en juridisk body bakom dig, så finns också pengar 

att ta när du har trampat fel. Är du helt fristående och självständig så kan det bli svårt. Vad ska du med 

självständigheten till? Och hur ska man reglera om man gör något fel. Jag är skeptisk, samtidigt som jag 

förstår vad de menar så anser jag att det finns andra vägar att gå för att nå dit”. 

2. ”Det kan inte vara lätt, för att återigen, tror jag utan bevis att en vanlig kontrollansvarig är en 

egenföretagare utan anställda. Har han väl fått ett jobb av en byggfirma är det lätt att man blir kvar och 

kanske har 90 % av sina inkomstkällor i den byggfirman. Detta kan ju byggnadsnämnden aldrig få 

kunskap om och då är frågan hur självständig är den kontrollansvarige? Han är så självständig som han 

samvete tillåter. Det är som skriverierna med en besiktningsman, vilken sida står han på? Hur fria är 

dem? Det är samma sak här. Det är egentligen bara byggnadsinspektionen som är självständiga på det 

sättet. I övrigt finns det ingen självständighet för du sitter alltid i en kund leverantörs förhållande”. 

3. ”Jag har ingen kompetens att bedöma detta, men jag kan tänka mig att om det fungerar bra med en 

kontrollansvarig så ligger det väl i riktningen att man fortsätter anlita denne. Är det bra eller dåligt, varför 

fungerar det? Och vad menar man med funkar? Vi har ett liknande system med kontroll för fukt, där vi 

ibland kan se att man inte använder våra fuktkontrollanter för att, protokollen ska sparas och det gör att 

man inte alltid kan uppnå de resultat man vill, vilket kan vara ”jobbigt”. De kan finnas liknande 

nycklar här jag håller inte se för otroligt”. 

Stig Åkerman, Boverket: 

1. ”Jag då tänker jag såhär; att det blir mer rent spel och mindre ifrågasättande att någon försöker att gena 

på något vis. Men omvänt så ska så ju så att säga, för mig egentligen huvudsaken att kontrollansvarig gör 

ett bra arbete i sin roll, så att man har den oberoende ställningen som man valt detta från riksdagen sida. 

Så här vill man ha det, det ska inte finnas några misstankar om att man kan gena. Utan man försöker 

klara ut och ska ett rent spel och ingen ska kunna ifrågasätta, varför man lät det gå såhär. Att man 

godkänner de kontrollerna som gjordes där också vidare”. 

2. ”Alltså detta kan bli ett problem i lite större ärenden, där man söker lov eller gör en anmälan, så ska 

det finnas en uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig. Det kanske byggherren kan anlita någon 

sådan. Men sen i det läget, alla gånger kanske inte en entreprenör är utsedd. Då är det främst 

kontrollansvarig själv som ska reagera. Det som kommunen ska göra, är enligt propositionen inte tänkt att 

ifrågasätta -står du verkligen i självständig ställning till det här företaget? Det kanske man får göra om det 

kommer fram sådana uppgifter så att man börjar ifrågasätta, då kanske kommunen måste reagera i alla 

fall och ta ett snack med den kontrollansvarige. Hur förhåller det sig i ditt fall”. 
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3. ”Jag tror att det kommer att bli så. Jag fick en länk av Ulrika Nolåker där Garbo 

försäkringsaktiebolaget, de som tecknar byggfelsförsäkringar bland annat, nu erbjuder de som tecknar 

försäkringar, att Garbo kan ställa upp med kontrollansvarig. Jag skulle kanske tänka mig att de större 

byggföretagen förut, som hade också utbildade folk inom sin organisation och tidigare certifierade 

kvalitetsansvariga att dessa tillexempel Skanska och NCC, om de är utförare i ett projekt, inte kan ha 

egna kontrollansvariga i samma projekt. Utan man nu mer handlar upp, och kanske kan erbjuda 

byggherren att ta kontakt med någon på deras lista”. 

Enkätundersökningen visade följande resultat på frågan: Upplever du att det är svårt för 

kommunerna att få reda på om kontrollansvariga verkligen är självständig med tanke på att 

de ska godkännas i lovet innan det tekniska samrådet? 

Diagram 6.1 Upplever du att det är svårt för kommunerna att få reda på om kontrollansvariga verkligen är 

självständig med tanke på att de ska godkännas i lovet innan det tekniska samrådet? Källa: 

Enkätundersökning, byggstopp 2013? - vilken betydelse och påverkan har kontrollansvarig 
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7 Hur upplevs förändringen av kvalitetsansvarig till 
kontrollansvarig i praktiken? 

På grund av att den nya PBL trädde ikraft 2 maj 2011 samt att de förändringarna som har 

skett är relativt nya, ville vi ställa följande fråga till respondenterna: Vilka för- och nackdelar 

finns med rollen kvalitetsansvarig och kontrollansvarig samt kraven på dem. Frågan 

formulerades på så vis att respondenterna vid intervjutillfället kunde ge sin bild av hur det 

nya begreppet kontrollansvarig jämförelsevis med det gamla begreppet kvalitetsansvarig 

upplevs.  

Respondenterna gav följande svar på ovanstående fråga: 

Staffan Lundqvist Projektutvecklingschef, PEAB: 

”Jag vet inte riktigt på grund av att jag inte är kontrollansvarig. Men kraven på en kvalitetsansvarig var 

inte så stora. Det blev ju vad man gjorde det till som kvalitetsansvarig”. 

Thomas Järphag Avdelningschef Syd Teknik, NCC:  

”Jag vet hur det var att vara kvalitetsansvarig. Eftersom jag inte har någon erfarenhet av att vara 

kontrollansvarig, kan inte jag svara opartiskt på frågan. Men däremot följer vi processen med dem som är 

det på ett väldigt intimt sätt. Och som kvalitetsansvarig innan, var det en tämligen ofarlig verksamhet. 

Pga. att man enbart tog ansvar för att sitta med byggnadsnämnden och ta fram en kontrollplan. Om du 

var grovt försumlig med någonting då, så riskerar du ett skadestånd. Men den idioten är inte född än plus 

att byggnadsnämnden är skyldig att upplysa om man har missat någon lagstiftning och sedan ska jag samla 

ihop alla kryss i rutan. Så länge de har signerat så var det lugnt, sen ska de ju ha en egenkontroll som 

ingen definierar. Det kunde vara alltifrån skriftligt till muntligt till vad som helst. Och så ska du ha in 

ditt slutbevis, och får du inte in ditt slutbevis. Kanske till exempel på grund av att du inte får tag i någon 

underentreprenör. Så fick du skriva till byggnadsnämnden att jag får lämna in den i befintligt skick, - jag 

fick in de här sakerna jag kan inte driva det mer, så här ser det ut. Godkände dem den då så är ju jag 

som kvalitetsansvarig borta. Och godkänner de den inte då får jag ju gå till min byggherre och be honom 

driva in den för jag kommer inte längre. Om jag inte fick tag i dem då fick jag lämna in till 

byggnadsnämnden att mitt uppdrag upphör, -jag avsäger mig uppdraget på grund av att jag inte kan få in 

kontrollplanen. Då får byggnadsnämnden gå på byggherren att han ska utse en ny KA och det orkar de 

inte så då dör det ut”. 

”… Och det nya systemet då att vara kontrollansvarig har en helt annan juridisk betydelse, de kan ju åka 

på vilket skadestånd som helst. De ska göra så himla mycket mer nu och skriva promemoria och så ska de 

se till att allting kommer in. Är de försumliga så att de missar tiden, att en kontrollansvarig inte har gjort 

sin kontrollplan på ett sådant sätt att man får stopp t.ex. och inte får sitt startbesked. Då kommer de 

obönhörligen gå på den personen som har sinkat startbeskedet likaså om de inte får in slutbeviset i tid, då 

är det katten på råttan. Det är ju först kontrollansvarig de går på och sen ska han peka ut vem som bär 

ansvaret för att ha sinkat honom. Det har ju lite mer åt besiktningsman, för där är man ju också väldigt 

ansvarig för att man upptäcker fel och brister. Då är det ju den besiktningsmannen som inte var 

kompetent. Men det rättsliga efterspelet får vi se”. För vidare diskussion se bilaga I 
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Stefan Andersson Byggnadsinspektör, Enköping kommun:  

”Fördelarna med rollen som kontrollansvarig är nog att han egentligen får tillgång till mer handlingar än 

vad han har fått förut, på grund av att han ska ha det för att göra sin kontrollplan. Han kan nog 

faktiskt följa projekteringen lite bättre nu än tidigare. Innan fick han förlita sig på en egenkontroll som 

kanske inte hade skett. Kvalitetsansvarige rollen har chanserat rätt länge tror jag, man har haft 

uppfattningen om att det endast är ett pappersberg som springer fram och tillbaka. En spelare som ingen 

brytt sig om på grund av att man inte haft någon respekt alls. Med en kontrollansvarig däremot, klargör 

man att det är han som hela tiden kommer att rapportera till myndigheten och ligger det i hans rapporter, 

att det finns avvikelser eller att han t.ex. inte skulle tillgodose slutbesked så blir det ju heller inte så. Så nu 

får han lite mer muskler indirekt, så det är nog fördelarna gentemot kvalitetsansvarig. Nackdelarna med 

kvalitetsansvarig var väl att det var ett system som inte var anpassat. För att det skulle finnas någon 

fristående som sprang och skulle göra kontroller eftersom vi inte hade tillsynen. Alltså är det så att en 

egenkontroll inte fungerar utan tillsyn”. 

Bengt Johansson Byggnadsinspektör, Skövde kommun: 

”Det är väl det att man kan vara självständig då, som jag beskrev innan, att företagen upplever att det är 

bra att kunna säga att vi kan inte vara kvalitetsansvarig. Det är ju en fördel då, det stärker ju 

kontrollansvariges roll så att säga. För- och nackdelar för bygget: Det är en fördel att kontrollansvarig har 

fått en starkare roll jämfört med kvalitetsansvarig, så att de har möjlighet att agera på ett lite annorlunda 

sätt”. 

Magnus Åkesson Byggnadsinspektör, Trollhättan kommun: 

”Jag tycker det är bra att samtliga som åtar sig uppdraget som kontrollansvarig har körkort, alltså 

dokumenterad kunskap, lämplighet och erfarenhet för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt. 

Nu slipper ju byggnadsnämnderna fundera på hur lämplig den personen är, nu har de ju visat det redan. 

Så det är ju jättebra med ett körkort. Att de visar: Jag är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan 

och då behöver vi aldrig ifrågasätta, då har ju den lämpligheten prövats redan så det är ju jättebra. Förut 

kanske byggnadsnämnden fick sitta och fundera lite, de visade ett tentamensintyg på en teoretisk 

utbildning. De hade gått den teoretiska men inte var riksbehöriga som man säger. Riksbehörig kallar man 

när man är certifierad av ett certifieringsorgan, certifierad eller riksbehörig. Men tidigare så var ju inte det 

kravet, att man skulle vara riksbehörig egentligen utan det var upp till varje kommun och göra en lokal 

prövning för varje enskilt objekt då. Och då kanske man fick fundera mer, är den här personen lämplig för 

det här projektet som man kanske ansåg var lite komplicerat. Nu har de ett körkort. Nu behöver man 

inte fundera. Den lämpligheten har redan prövats av certifieringsorganet”. 

Jan Mattsson certifierad kontrollansvarig, Trollhättan Tomt AB: 

”Ett sätt att arbeta förut som passar nu med. Största skillnaden för oss är väl regelverket kring KA, men 

vi har alltid haft kontakt med bygget. Startbeskedet är störst och att man som KA ska dokumentera sina 

besök, minst 3 st. plus historien om hur bygget har gått”. 
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Sven- Åke Sonesson F.d. Bygglovschef, inblandad i tillkomsten av KA:2, delaktig i 

byggprocessutredningen: 

”Kontrollansvarig är ju tydligare, dennes uppgifter är klart tydligare som jag sa förut. Och fördelen med 

kontrollansvarig är ju då att kraven på dem är tydligare, ansvaret är tydligare än vad det var förut. 

Kvalitetsansvariges roll var alltså mer otydlig. Det framgick bara i lagtexten att denne skulle se till att 

kontrollerna utfördes och vara med på samrådsmöten och så vidare. Det framgick t.ex. inte att den 

kvalitetsansvarige skulle vara den som hjälpte till att ta fram kontrollplanen, vilket i praktiken det ändå 

var och så stod det i förarbetena till den dåvarande lagen. Nu står det alltså i lagtexten att den 

kontrollansvarige ska biträda byggherren, vilket är ju självklart eftersom det är denne som sitter inne med 

kompetensen. Så att på den punkten har det ju blivit en klar fördel. Nackdelen tidigare att det var otydlig 

ansvar har ju blivit bättre nu i den här nya”. 

Peter Löfgren utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier: 

”Man har ju lagt en tydlig skillnad i att kvalitetsansvarig fick fokusera väldigt mycket på att ha ISO-

kunskap. En kontrollansvarig ska ha mer kunskap om hur ett kontrollsystem fungerar mer praktiskt, 

vilket är bra. Så borde det varit även tidigare, dock hade vi i våra utbildningar väldigt mycket hur det 

fungerar i praktiken, så att det inte bra blev att kunna rabbla en standard eller ett antal punkter i en ISO 

standard. Sen har man sagt att en kontrollansvarig ska inneha ett bredare segment kunskap inom juridik, 

vilket är bra. Men detta gör ju naturligtvis att det riskerar att bli en snuttifiering av kunskap eftersom 

ämnet är så brett, vilket ytterst prövas genom en tentamen. Vår tentamen riggas på det sättet att vi vill 

kunna skilja agnarna från vetet. Men det är svårt att ha den komplexa kunskapsmassan. Dock är det 

bra att man nu fokuserar på lite andra kunskapsområden”. 

Stig Åkerman, Boverket: 

”Jag har väl varit inne på detta med, tydligare roll bättre namn, kontrollansvarig som namn passar bättre 

än tidigare kvalitetsansvarig. För uppdraget har absolut inget med kvalité att göra. Bakgrunden till att det 

namnet kvalité 1995 berodde på att det var väldig populärt med kvalitetssäkring och ISO 9000 systemet. 

Rätt vad det var skulle alla byggföretag ha skaffat den här certifieringen, det var då kvalitetssäkring man 

pratade om, så jag förmodar att namnet tillkom av den anledningen. Kvalitetsansvarig har ju ingenting att 

göra med kvalitet så. Så att jag ser mycket fördelar med den nya rollen, en tydlighet som finns i 

lagstiftningen. Sen är det upp till Boverket, vilket vi håller på med, i vår kunskapsbank att skriva 

vägledning till lagstiftningen. Där finns ett avsnitt om kontrollansvarig naturligtvis”. 
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8 Övergångsregler 

8.1 Vad innebär övergångsreglerna? 

För att de ändringar, gällande kontrollansvarig, som infördes med nya PBL skulle fungera 

utan hinder eller risk för byggstopp infördes övergångsregler. 

PBLs kapitel för ikraftträdande-och övergångsbestämmelser, läsa under punkt 17 att man 

trots de krav som finns i 10kap 9§, kan arbeta som kontrollansvarig utan certifiering. Dock 

får detta endast ske om han/hon arbetat som kvalitetsansvarig enligt 9kap 14§ ÄPBL innan 

2 maj 2011. Möjligheten till detta förfarande existerar endast till årsskiftet 2012/2013 och 

för att övergångsreglerna ska komma att användas, krävs särskilda skäl (PBL 2010:900). 

Exempel på anledning kan vara att det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå 

(prop. 2010/11:63). 

Enligt en skrivelse från SBR Byggingenjörernas KA-grupp, gäller att en kvalitetsansvarig 

med klass N eller K, kan vara verksam som kontrollansvarig tills årsskiftet 2012/2013, med 

kravet att du ska ha ” Tagit till dig de nya reglerna innan”. För en kvalitetsansvarig med 

klass E gäller att du endast får fortsätta med projekt som påbörjades innan den nya PBL 

vann laga kraft. Vidare beskriver precis som i lagen, hur kommunen, trots att certifiering 

saknas kan, om det finns särskilda skäl för det, även godkänna någon annan. Exempel på 

vad man beskriver som ett skäl kan vara att det inte finns någon certifierad på rimligt 

avstånd (SBR, 2011). 

8.2 Är övergångsreglernas tillämpningstid tillräcklig eller finns 
det någon problematik? 

Respondenterna gav följande svar på ovanstående fråga: 

Thomas Järphag Avdelningschef Syd, NCC: 

”Problematiken är ju följande; om inte byggnadsnämnden har utbildat sina egna, så har utbildningsledaren 

som ska utbilda de som ska bli certifierade. Därför blir övergångstiden för knapp. Detta kommer att visa 

sig om man blir tvungen att skjuta på tiden för övergångsreglerna. För att man inte klara av det. Men 

oavsett hur lång övergångsperiod du har så kommer allt händ 23.55. oavsett vad du gör?!” 

Stefan Andersson Byggnadsinspektör, Enköping kommun: 

”Det finns en problematik, det gör det. Detta beror på att människor alltid väntar till sista sekunden. Jag 

tror att det här med att man fortfarande kan godkänna lokal behörighet, detta har hjälp till att fördröja 

certifieringen. Det man borde ha tänkt på är att kommuner är praktiska och vill inte vara dem som 

orsakar ett byggstopp. Vilket såklart kan bli följden. Jag tror man löser detta med någon form av lättnad 

på jävigheten”. 

Bengt Johansson Byggnadsinspektör, Skövde kommun: 

”Jag upplever det som så, att byggbranschen har varit lite trög och har alltid varit det. Att de väntar med 

att ta till sig de nya grejerna tills dagarna innan det börjar och hade man haft två eller tioårs övergångstid 

så tror jag inte det hade kommit fram mer certifierade kontrollansvariga tack vare det, utan ca ett år är väl 
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en bra tid, det är väl bara att få alla att vakna och få de att se till att bli certifierade kontrollansvariga. 

Nackdelen med certifieringen är ju att den är så dyr att upprätthålla, dyr att ta till sig och sen den 

stammen som är kvalitetsansvarig som blir kontrollansvarig är ganska ålderstigen, ganska hög medelålder. 

Så det är oroväckande att det inte kommer att finnas tillräckligt många. Men jag tror att problemet hade 

kvarstått även om de hade haft längre övergångstid. En övergångstid på ca ett år är bruklig och förr hade 

man ett halvår och osv. Men ett år verkar vara vanliga när det gäller nya regler. Det är väl lätt att ta 

samma och det förbättrar inte att ha längre, det gör det inte”. 

Magnus Åkesson Byggnadsinspektör, Trollhättan kommun: 

”Med facit i hand, man ser nu att det slirar lite det här. Med facit i hand så skulle det nog vart lite längre, 

men någon gång måste man ju sätta deadline. Så att vi får se”. 

Jan Mattson, certifierad kontrollansvarig, Trollhättans Tomt: 

”Känns tidigt med tanke på att jag upplevt att informationen innan har varit lite knapphändig. Det kom 

en ny lag och pang såhär är det”. 

Sven- Åke Sonesson F.d. Bygglovschef, inblandad i tillkomsten av KA:2, delaktig i 

byggprocessutredningen: 

”Det är ju så här att i dagsläget är det ju, tror jag, cirka 1400 någonting sådant som är certifierade. Och 

min bedömning är att det behövs åtminstone tio gånger mer, minst 10000 för att inte byggandet ska 

stanna. Så att det vill till nu att det blir en väldig fart på certifieringarna och det är ju en hel del företag 

som jobbar med utbildningar. Men jag har ju hört signaler om att det inte är någon direkt rusning till 

utbildningarna. Det kan väl möjligen bero på att man inte har tagit det på riktigt allvar. Men det är 

speciellt viktigt, eftersom vi har fått signaler från Boverket att dem inte tänker föreslå någon förlängning av 

övergångstiden. Deras resonemang, och det ligger väl lite i det, förlänger man då kommer det att ta ännu 

längre tid, utan man måste liksom sätta ner foten”. 

Peter Löfgren utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier: 

”Den problematiken är ju vad anledningen till att man har övergångsreglerna för. Är det för man ska 

hinna utbilda sig? Eller för att ändra på definitionen på självständig? Eller är det för att 

certifieringsorganen ska hinna certifiera? Vad är ursprungssyftet med övergångsreglerna? Övergångsreglerna 

i sig är inget problem som jag ser det, de är väldigt tydliga utan problemet ligger i vem som se ska vara 

kontrollansvarig och hur kommer de individerna att se ut och vilka grupper kommer man att exkludera? 

Men ett arkitektföretag som har ritat kåken och har byggledningen kan de då också vara kontrollansvarig, 

det är ju också ytterst osannolikt. Jag tror att det mer är dessa bitar som kan vara ett problem, vad 

självständighetsdefinitionen är”. 

Stig Åkerman, Boverket: 

”Svårt att säga, dem gäller det här året ut. Vi vet ju nu att utbildningsföretagen, som ska utbilda 

kontrollansvarig, börjar se en ökning men det kanske går för sakta. Men man vet aldrig rätt vad det är så 

kanske det smäller till i höst. Många som tänker och behöver utbilda sig”. 
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Nedan visas ett diagram med resultatet av enkätfrågan: Upplever ni att tillämpningstiden av 

övergångsreglerna är tillräcklig? 

 

Diagram 8.1 Upplever ni att tillämpningstiden av övergångsreglerna är tillräcklig? Källa: Enkätundersökning, 

byggstopp 2013? - vilken betydelse och påverkan har kontrollansvarig. Kommentarer som lämnades av 

respondenterna till denna fråga kan studeras i Bilaga F. 

 

Diagrammet nedan visar resultatet av följdfrågan, Om du svarat Nej på föregående fråga, 

anser du då att 1 år av övergångsreglerna är nödvändig? 

 

Diagram 8.2 Om du svarat Nej på föregående fråga, anser du då att 1 år av övergångsreglerna är nödvändig? 

Källa: Enkätundersökning, byggstopp 2013? - vilken betydelse och påverkan har kontrollansvarig. 
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9 Kontrollansvarig 

9.1 Kommer det att finnas tillräckligt många kontrollansvariga? 

I nyhetsbrevet 2010:4 - om certifierade kontrollansvariga i nya PBL utgivet av Boverket, 

uppskattas att det kommer bli en utmaning för branschen att utbilda tillräckligt många 

kontrollansvariga. 2010-11-09 när informationsbladet gavs ut, uppgavs att det då fanns ca 

2000 certifierade kvalitetsansvariga. Tidigare har kommuner haft möjlighet att godkänna 

kvalitetsansvariga med lokal behörighet och därmed har inte något krav på certifiering 

funnits på kvalitetsansvariga. På grund av detta finns ingen tillförlitlig siffra som kan 

användas vid en jämförelse av kontrollansvariga vs kvalitetsansvariga. Man beskriver i 

nyhetsbrevet 2010:4 att det kommer att bli en utmaning att få fram tillräckligt många 

kontrollansvariga. Speciellt problematiskt trodde man att det skulle bli i de norra delarna av 

landet. Vidare beskrivs på vilket sätt de berörda påverkas av förändringen och att ”Alla 

inblandade aktörer i byggprocessen behöver därför tillsammans göra det så smidigt som 

möjligt med övergången till systemet med certifierade kontrollansvariga” (Boverket 2010:4). 

Statistiken i diagram 9.1 visar generellt att 11 månader efter att PBL vann laga kraft har inte 

antalet kontrollansvariga ökat utan ligger strax under hur många kvalitetsansvariga som 

finns certifierade. Diagrammet gäller för kvalitetsansvariga som är certifierade och har 

godkänt att deras namn publiceras på Boverkets hemsida. För kvalitetsansvariga gäller även 

där att man godkänt att man ska synas på hemsidan. Vilket gör att diagrammet kan vara 

missvisande. 

Diagram 9.1 Antalet certifierade kontrollansvariga och kvalitetsansvariga i Sverige 2012-04-09. Källa: 

Boverket.se (Boverket, 2012). 

I slutet av april lanserade Boverket ett nytt system för publicering av kontrollansvariga. Där 

syns även de som valt att inte synas, men under namnet ”dold på begäran” vilket borde 

göra datan mindre missvisande än tidigare. 
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En rapport som Boverket publicerat är Plan- och bygglagen i praktiken- spaningar visar på 

utmaningar, rapporten publicerades 2012. I rapporten beskrivs hur det enligt vissa 

uppgifter kommer att krävas upp till 8000 kontrollansvariga innan behovet av antalet 

certifierade är tillfredsställt. Man konstaterar sedan att det i Sverige fanns 1100 

kontrollansvariga när de skrev rapporten. Detta menar Boverket i sin rapport, beror på att 

det nu ställs högre krav för certifiering och att många som varit kvalitetsansvariga är män 

som närmar sig pensionen. Man tror även att många väntar med att certifiera sig till hösten 

2012. Vidare konstaterar man att utan en kontrollansvarig vid bygglovsbeslutets fattande, 

kan inte byggnadsnämnden bevilja bygglov. 

 

9.2 Arbetar entreprenörer och kommuner aktivt för att fler ska 
utbilda sig till kontrollansvariga? 

Respondenterna gav följande svar på frågan arbetar ni (eller anser ni att kommuner och byggherrar 

arbetar) aktivt för att fler kontrollansvariga ska utbilda sig?: 

Thomas Järphag Avdelningschef Syd, NCC: 

”Nej, men vi anlitar ju heller ingen som inte är certifierad mig veterligen. De vi har arbetat med innan, har 

ju certifierat sig. Branschen har mörka glasögon, det kostar oss för mycket pengar om vi inte har ordning på 

bygget”. 

Stefan Andersson Byggnadsinspektör, Enköping kommun: 

”Jag indirekt genom att jag utbildar KA hos byggutbildarna och sen är vi stenhårda på att man ska vara 

certifierad när man ansöker om bygglov. För vår inställning är att det särskilda skälet är att det absolut 

inte finns någon kontrollansvarig. Och det finns det i Enköping. Däremot har vi inte haft en egen 

utbildning för det finns inte tillräckligt många här”. 

Bengt Johansson Byggnadsinspektör, Skövde kommun: 

”Vi har väl inte gjort så mycket. Men i föreningen FSV, där jag är länsombud för Västra Götalands län 

samlade vi upp ett 20- 30tal personer, det var en del från vår kommun som gick den kursen. Så vi har ju 

på så sätt fått fram en utbildning som har skapat möjligheter att certifiera sig och bli kontrollansvarig.  Sen 

vet jag att det finns stöd som man kan söka, så att varje kommun ska kunna söka och ha egna 

utbildningar. Men vi har inga sådana här. Utan vi har hjälpts åt mellan kommunerna i gamla 

Skaraborg, mellan Vänern och Vättern”.  

Magnus Åkesson Byggnadsinspektör, Trollhättan kommun:  

”Ja det har vi faktiskt gjort och gör eller fortlöpande gjort, genom att anordna och samordna utbildning 

ihop med byggutbildarna. Vi väljer ut en målgrupp och skickar ut en inbjudan till t.ex. tidigare 

kvalitetsansvariga och personer i byggbranschen och så bjuder vi in dem till en utbildning. Chans att 

anmäla sig till en utbildning som vi har hållit här. Samordnat ihop med byggutbildarna, det är ju ett av 

företagen som utbildar. Det var inte så längesen Håkan Jansson var här och då sitter vi med här, berörd 

personal på statsbyggnadsförvaltningen, på utbildningen. Och vi fullföljde hela, vi gjorde tentamen och 
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sådant också och då lär vi ju känna blivande KA, vi sitter med i den gruppen i 3-4 dagar. Så på så vis 

främjar vi ju. Det är ju bra”. 

Jan Mattsson certifierad kontrollansvarig, Trollhättan Tomt AB: 

”Nja aktivt vet jag inte om man kan säga”. 

Sven- Åke Sonesson F.d. Bygglovschef, inblandad i tillkomsten av KA:2, delaktig i 

byggprocessutredningen: 

”Det där har jag heller inte någon uppfattning om. Jag har ju varit med nu och utbildat tusentals 

kommunanställda, inspektörer, arkitekter, bygglovshandläggare och den här frågan har ju ständigt kommit 

upp och jag är ju ganska övertygad om att många kommuner nog har tryckt på hos de som söker bygglov 

ofta, byggherrar, konsulter och liknande att dem verkligen har skaffat den här kompetensen. Det har 

säkert många gjort men det finns säkert en hel del som inte har gjort det också. Här handlar det om att 

man, kanske inte minst centralt, Boverket, säg Sveriges byggindustrier, kanske byggherreföreningar, 

Sveriges kommun och landsting, att alla trycker på här och talar om att det här är jätteviktigt för att inte 

byggandet i Sverige ska stanna”. 

Peter Löfgren utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier: 

”Kommunerna har lyft upp frågan att det är ett problem i ett tidigt skede, sen kan jag tycka att många 

kommuner fortsätter att hålla kvar vid att det är så viktigt att man är självständig och oberoende för att 

koppla bort entreprenören. Jag tror att detta är en återvändsgränd. Man är väldigt på att det är bra att den 

är självständig och oberoende men som jag tidigare sagt, vem är självständig och vem är oberoende, det är fel 

definition. Så där tror jag att kommunerna hjälper till att styra bort diskussionen från den väsentliga 

frågan. Man hade kanske kunnat göra en snabbfix genom att införa en arbetsansvarig och komplettera 

lagstiftningen, för där är nästa akilleshäl i det hela. Det är just att ha ett vettigt samband mellan dessa 

personer. Om jag hade suttit som liten konsult och haft på min repertoar att vara kontrollansvarig så är 

det klart att jag hade passat mig väldigt noga för vilken typ av arbete jag ger mig in på, vilket ansvar har 

jag och hur ser skadeståndsanspråk ut på mig, eller hur kan det komma att se ut? Men många sitter nog 

och är lite halv skraja, jag hade varit det i alla fall. För det är enorma skadeståndskrav som kan resas 

mot dem. Jag kan inte säga att de skulle kunna vara mer aktiva, då de har sin uppfattning om att det är 

viktigt att en kontrollansvarig är självständig och oberoende. Men min uppfattning är att deras uppfattning 

bidrar till att befästa problemet”. 

Stig Åkerman, Boverket: 

”Jag vet att många kommuner har samlat de som tidigare varit kvalitetsansvariga i kommunen och 

informerat dem. Men man har även i kommunerna anordnat kurser så att de kan certifiera sig som 

kontrollansvariga. Byggherrar som sådana, så har jag ingen riktig koll egentligen om de har aktiverat sig. 

Naturligtvis måste ju de större byggherreföreningarna ha lyft ämnet. Byggherrarna kanske har knutit upp 

kontrollansvariga redan i sina projekt. Jag känner inte till att byggherrar har arbetat aktivt för att det ska 

bli fler kontrollansvariga men jag vet att kommuner har gjort det. Det är på väg att gå ut ett brev till 

kommunernas byggnadsnämndsordförande från boverket, där man försöker flagga lite för att kommunerna 

kan försöka bidra till att få fler att certifiera sig. För det är inte så kul för kommunen heller när det är 
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dem som får sitta där med ”Svarte Petter” om någon som vill bygga inte kan komma igång när det inte 

finns någon utsedd kontrollansvarig”. 

Nedan visas ett diagram med resultatet av enkätfrågan: Arbetar er kommun aktivt för att 

fler kontrollansvariga ska certifiera sig? 

 

Diagram 9.2 Arbetar er kommun aktivt för att fler kontrollansvariga ska certifiera sig? Källa: 

Enkätundersökning, byggstopp 2013? - vilken betydelse och påverkan har kontrollansvarig. 

 

9.3  Hur fungerar övergångsreglerna i praktiken? 

Införandet av den nya plan och bygglagen medförde övergångsregler för kontrollansvarig. 

För att få en bild av hur övergångsreglerna upplevs i praktiken ställde vi frågan hur 

upplever du tillämpningen av övergångsreglerna? 

Respondenterna svarade följande på överstående fråga: 

Staffan Lundqvist Projektutvecklingschef, PEAB: 

”Ingen åsikt om det egentligen, det är väl bra pga. att det inte finns tillräckligt med kontrollansvariga och 

tillämpningstiden måste nog till eftersom utbildningstakten inte är tillräcklig. Det är inte tillräckligt många 

som utbildar sig till kontrollansvarig. Det beror på hur många som utbildar sig. Och resultatet får vi i 

januari 2013. Priserna kan stiga för att få tag i kontrollansvarig”. 

Thomas Järphag Avdelningschef Syd, NCC: 

”Än så länge ser man ingen skillnad för de gubbarna har inte ställt om, inte ens de mest renommerade 

såsom vi upplever det. Ni får lite material så ni kan jämföra men såsom jag ser det utan att ha lusläst 

materialet har inte ”kontrollansvariga” reagerat än. Och det är väldigt få nya som har hoppat in i leken, 

utan det är de gamla som har kört utan certifikat och som har varit byggledare innan och tycker att det 

räcker och det tycker byggnadsnämnden också. Det har inte varit någon mening med att lägga pengar på 
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att vara certifierad, det har bara kostat en massa pengar, det blir inte bättre för det. Men sen finns det dem 

som har certifierat sig och tror att de blir bättre för kunden eller ser bättre ut mot kunden. Och följer de 

hela dessa har ju naturligtvis förlängt sitt certifikat, efter som de trodde på det innan så ser de ju en 

marknad. 99 % av dem har säkerligen gått vidare.  Men frågan är ju hur stort nytillskott man har. I 

dagsläget lever man ju på att byggnadsnämnden fortfarande kan godkänna dem, men väntar man ut dem 

kommer ju at utbilda sig. Men de väntar tills sista sekund”. 

Stefan Andersson Byggnadsinspektör, Enköping kommun: 

”Tillämpningen verkar ljus som på grund av att jag håller lite utbildningar för byggutbildarna av 

kontrollansvariga bland annat. Där märker man kanske att kommunerna har missat att det i lagen står 

att man fortfarande godkänna lokalt. Men i nästa mening står det om det finns särskilda skäl och dessa 

skäl borde vara att det inte finns en kontrollansvarig att få tag på. Den meningen på har man på 

kommunen missat utan man fortsätter att godkänna lokalbehörighet. Detta är en bidragande faktor som 

fördröjer att det inte är tillräckligt många som har certifierat sig ännu. Detta kan leda till problematik när 

alla ska försöka certifiera sig i höst”. 

Bengt Johansson Byggnadsinspektör, Skövde kommun: 

”Det är ju ofta så inom byggvärlden, att man kan ju så att säga, gå en kurs på en halvdag en dag sen får 

man ett intyg på att man kan den nya lagstiftningen. Och vi har ju sagt det att kan man intyga att man 

har kunskap i PBL 2010:900 och PBF 2011:338 och har varit kvalitetsansvarig ett antal gånger 

tidigare och att det inte finns någon certifierad att tillgå så kan man ju anse att den personen får vara 

kontrollansvarig fram till, för uppdrag som startar, eller fått in anmälan om bygglov fram till 1/1 2013. 

Det kan ju vara svårt att verifiera hur bra kunskap de har. Kommer de in och säger att de vill vara 

kvalitetsansvariga och har gått kursen om nya PBL så kan de titta efter något annat för det kan de inte 

vara. Har de inte ens lärt sig att det heter kontrollansvarig så. Så det kan vara lite svårt att bedöma. 

Nästa sak som kan vara svårt det kan också vara att få byggherren att tala om att vi har försökt att få 

tag i en certifierad kontrollansvarig men det finns inga. Men vi kan ju likväl känna till att det finns någon 

men vi får försöka lita på byggherren att han har gjort ett bra arbete och försöka få fram en certifierad som 

är ledig och kan ta jobbet i stället. Nu är det ju inte så lång tid kvar, utan det är ju ett halvår drygt kvar 

innan man stänger porten för den här möjligheten”. 

Magnus Åkesson Byggnadsinspektör, Trollhättan kommun: 

”I och för sig, man har ju vetat om detta givetvis att plan och bygglagen skulle ändra sig, vilket den gjorde 

och skrevs om och trädde kraft 2 maj 2011 men det blir ett dilemma här. För det första övergångsregler 

måste man ju ha, så man ger en rimlig chans för kvalitetsansvariga och certifiera sig som kontrollansvariga. 

Det måste det ju vara. De spår ju att det krävs så många. Det finns ju experter som har sagt att det 

behövs 8000, 10000 någonting och idag har jag hört någon siffra att det finns 2000 eller något och nu 

tickar det ju på hela tiden och det kommer nya certifieringar hela tiden så kan man ju fråga sig hur man 

ska hinna det. Men enligt Ulrika Nolåker, jag pratade med henne, hon sa att det inte är fullbokat, det 

finns några företag i Sverige som utbildar då man har det teoretiska det är ju andra saker man ska ha 

högskola och lite olika kriterier så men just den teoretiska biten då går du ju hos ett utbildningsföretag och 

så gör du en tentamen, 3-4 dagars utbildning och sedan tentamen sen och hon påstod att det var inte fullsatt 
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hos de här utbildningsföretagen så jag vet inte, jag trodde alla var hungriga nu och ville fort kunna vara 

färdiga när lagen träder ikraft där, eller övergångsreglerna är slut där vid årsskiftet. Men jag vet inte, de 

måste ju hitta på någonting. Om det inte finns framme, det är ju inte sannolikt att man kommer ha så 

många kontrollansvariga certifierade framme som byggbranschen kräver, där får man ju hitta på någonting. 

Det får ju inte bli något byggstopp. Riksdagen och regeringen får ju hitta på något, antingen förlänga 

övergångsbestämmelserna eller på något annat sätt besluta”. 

Jan Mattson, certifierad kontrollansvarig, Trollhättans Tomt: 

”Allmänt trevande, många tycker att det är lite oklart och därmed osäkra över hur de ska agera. Många 

känner nog att det finns lite frågetecken”. 

Sven- Åke Sonesson F.d. Bygglovschef, inblandad i tillkomsten av KA:2, delaktig i 

byggprocessutredningen: 

”Ja att det skulle till övergångsregler, det sa vi som var engagerade ganska tidigt att det måste man göra för 

att man får inte fram tillräckligt många kontrollansvariga över en natt. Och det kom ju till och jag tyckte 

väl att övergångsreglernas utformningar var väl okej som dem blev. Det är ingen tvekan om det, sen så blir 

ju frågan, är det tillräckligt?” 

Peter Löfgren utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier: 

”Det har ju varit mycket diskussioner om detta, övergångsregler måste man alltid ha, så är det. Men hur 

man än gör övergångsregler hamnar man alltid i en diskussion om de ska förlängas och efter ett tag så blir 

övergångsreglerna permanenta, vilket inte heller blir bra. Det har förekommit mycket otydlighet och stora 

delar av diskussionerna har handlat om att Boverket inte har kunnat definiera självständigheten. Vilket 

har gjort att mina medlemsföretag exempelvis som är en stor kompetensgrupp när det gäller att ha 

kompetens om bygglagstiftning och så vidare. Då ligger de att inväntar och funderar över om det kommer 

vara någon mening med att man genomför den här utbildningen just nu, för vi kanske ändå inte kan 

komma i fråga för att få ha den här befattningen. Jag tycker att det verkar vara så att hela marknaden 

ligger skjuter sig framåt, på grund av att ingen vet vad som gäller, kommer reglerna att förlängas eller hur 

blir det? Kommer begränsningen om självständighet, definieras på ett annat sätt? Lite svajigt uppfattar jag 

att det är. Nu pågår diskussioner om att förlänga den här övergångstiden, vilket borde innebära samma 

sak att vi bara skjuter svajigheten 3 månader framåt. Detta är en inbyggd otydlighet”. 

Stig Åkerman, Boverket: 

”Övergångsreglerna innebär att om man inte finner någon som är certifierad kontrollansvarig så kunde 

byggnadsnämnden godkänna en person som man tidigare godkänt som kvalitetsansvarig. Om personen var 

lämplig i ett enskilt ärende. Jag tror inte och har inte hört att det ska ha varit några svårigheter för 

kommuner att hantera detta. Jag tror det har fungerat väldigt bra. Risken är väl nu bara, vilket man 

också har hört att kommunerna tror att detta kommer att förlängas, vi får väl se hur det blir med det, då 

det är förtidigt att säga och Boverkets uppfattning är att man inte ska förlänga utan jag har även hört 

Stefan Atterfall hade ett seminarium i Stockholm för ca 2 veckor sedan. Där pratade man om att 

regeringen är inne på att man har någon förlängd övergångsbestämmelse tid, men alltså det kommer kanske 

bli ett problem om det på ena eller andra sättet inte finns tillräckligt många att få tag på. Men man 
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kanske kan lösa det på annat sätt, men det fanns senare frågor på detta, jag stannar där så länge, men jag 

tror att kommunerna löser denna bra, tillämpningen av övergångsreglerna”. 

 

9.4  Upplever du att det är svårare att förse” marknaden” med 
kontrollansvarig än vad det var med kvalitetsansvarig? 

Respondenterna gav följande svar ovanstående fråga: 

Thomas Järphag Avdelningschef Syd, NCC: 

”Eftersom marknaden innan som levde på att byggnadsnämnden godkände kvalitetsansvariga utan 

certifiering och det var de nöjda med och därför kommer det säkert bli stor skillnad sen”. 

Stefan Andersson Byggnadsinspektör, Enköping kommun: 

”Det är det säkert och det beror på att det var obeprövat då, och var något som folk trodde att så ska man 

göra, så gjorde man det. Men nu har man ju haft kvalitetsansvariga ett tag så att många kanske tycker att 

det är samma trams med kontrollansvarig och därför inte är så intresserade. Det kan nog ligga 

kontrollansvarig i fatet att det är så dåligt rykte på kvalitetsansvarig. Annars kan jag inte tänka mig att 

det skulle vara svårare på något vis”. 

Magnus Åkesson Byggnadsinspektör, Trollhättan kommun: 

”Nu har man ju som jag sa, visat genom certifieringen att man är lämplig och har allt det här som står, 

den prövningen är gjord och då kan vi ju förutsätta att personen är lämplig, för prövningen har ju gjorts av 

ett certifieringsorgan. En tidigare kvalitetsansvarig, man kunde göra ett lokalt godkännande då, men det 

var ju samma förr, var den personen certifierad kvalitetsansvarig då var det samma där, då behövde man 

liksom inte fundera, byggnadsnämnden behövde inte fundera: är den lämplig? Då hade de ju det här 

körkortet, certifieringen har ju funnits tidigare också. Certifierad kvalitetsansvarig, riksbehörig sa man. 

Då kunde inte någon byggnadsnämnd neka dem för att stå som kvalitetsansvarig utan då hade de 

körkortet och då var de riksbehöriga. Men det fanns ju inte så många riksbehöriga kvalitetsansvariga och 

då fick man ju ta sådana som fick ett lokalt godkännande, sådana som bara hade egentligen ett 

tentamensintyg, därför att man genomgått en utbildning då, exempelvis för byggutbildarna. Och då fick 

man ju sitta och bedöma, är personen lämplig för det här kanske komplicerade objektet? Nu blir det 

lättare, lika för alla”. 

Jan Mattsson certifierad kontrollansvarig, Trollhättan Tomt AB: 

”Japp för tidigare kunde nästan vem som helst vara kvalitetsansansvarig. Om kommunen tyckte att det 

var okej vid bygglovssamanträden och sen hade det inte samma konsekvenser om någon var missnöjd med 

dig och då var detta tvunget att bevisas och det är ju en annan hantering”. 

 

Sven- Åke Sonesson F.d. Bygglovschef, inblandad i tillkomsten av KA:2, delaktig i 

byggprocessutredningen: 
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”Ja, i dagsläget är det definitivt så. För kvalitetsansvariga, på den tiden kunde ju byggnadsnämnden 

godkänna kvalitetsansvariga själva och vi har väl förstått att sättet att testa om jag får uttrycka det så eller 

bedöma deras kompetens den varierar väldigt mycket bland Sveriges 290 kommuner. Man var väl ibland 

”snäll” och godkände många gånger byggherrar som KA trots att de inte hade kompetensen. Det är i och 

för sig ett EU-direktiv som har ställt krav på att alla kontrollansvarig ska vara certifierade och 

bakgrunden till det att man i det här direktivet har sagt att det här arbetet och det ansvaret en 

kontrollansvarig har det är sådant att det ska vara förutsägbart vilken kompetens och erfarenhet den har 

och det blir inte förutsägbart om 290 kommuner, var och en, ska bedöma kompetensen. Det är därför man 

har sagt att det ska vara certifiering. Det är klart att just nu är det lite svårt att få tillräckligt med 

kontrollansvariga. Marknaden är lite trög. Det var lättare förr så men då var det kanske inte samma 

kompetens heller”. 

Peter Löfgren utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier: 

”Ja det är helt klart på det viset, det är så att tidigare fanns det möjlighet att för att bli godkänd för enskilt 

projekt, detta var ett arv från tidigare ansvarig arbetsledare. När hade bara någon procent av alla 

riksbehörighet. De allra flesta godkändes lokalt, det tyckte vi var bra av flera olika anledningar, bland 

annat för att byggnadsinspektionen är dem som vet vad det är för pajsare som håller på. I nuläget har de 

svårt att neka en certifierad även om de vet att detta inte är någon bra person. Så därför var det många 

som gick in för att få lokalt godkännande för ett enskilt projekt. Detta tyckte vi var en mycket bra 

tingsordning. Detta gör att när alla ska vara certifierade är det en kostnadsmassa till som man ska fixa 

till, även en teoretisk distans till eftersom man är tvungen att vara certifierad. Så det har blivit lite 

krångligare men detta uppfattas inte som en stor krånglighet”. 

Stig Åkerman, Boverket: 

”När kravet på kvalitetsansvarig kom 1995, då arbetade jag i Härnösands kommun, så drog jag dit 

bygginfo. Så vi körde kurser i lilla Härnösand. De som då certifierande sig men certifieringen gällde ju då 

precis som nu certifieringen i 5år. Så de som certifierade sig 95 omcertifierade sig inte, då de tyckte at de 

ändå jobbade lokalt i länet. I städerna i Västernorrland så att i stället för att betala vad det kostade att 

certifiera sig så valde hellre att man sökte behörighet i varje enskilt ärende. Men nu är det annorlunda, för 

nu är det ett krav att de ska vara certifierade. Med den bakgrunden kanske det är därför det går lite trögt. 

Det kanske också är många som upplever att det är längesedan de befann sig i skolbänken och man därför 

tycker att det är jobbigt att lära in det här då det är ganska mycket som man måste lära sig”. 

 

9.5  Respondenternas resonemang kring en eventuell brist av 
kontrollansvarig 

Respondenterna gav följande svar på frågorna: 

1. Hur ställer du dig till att en eventuell brist på kontrollansvariga skulle kunna leda till 

byggstopp 2013? 

2. Hur resonerar du kring en eventuell brist av certifierade kontrollansvariga i er 

kommun/verksamhetsområde? 
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Staffan Lundqvist Projektutvecklingschef, PEAB: 

1. ”Jag tror inte att det är ett problem, det brukar lösa sig”. 

2. ”Det beror på hur mycket som byggs, och speciellt i de förhållandevis ”större” städerna Trollhättan, 

Skövde, Uddevalla osv. Beroende på konjunktur och om många stora byggen sätter igång. Men det är svårt 

att se idag och man förutsätter att Boverket löser detta. Men det är ju också upp till individen och 

marknaden att utbilda sig. I sådana här frågor, när de dyker upp, brukar det vara självsanerande och det 

brukar lösa sig. Dock kan väl en risk uppstå att det blir dålig kvalitet för att kontrollansvariga har för 

mycket att göra”. 

Thomas Järphag Avdelningschef Syd, NCC: 

1. ”Det finns inte i min värd, det får inte hända, det kommer inte hända”. 

2. ”Det har inte inträffat och kommer inte inträffa på grund av det samarbetet med vissa firmor som vi 

har. NCC blir prioriterade av byggledningsfirmorna trots att det är stor skillnad i vad tjänsterna kostar, 

besiktning en miljon och KA hundratusen”. 

Stefan Andersson Byggnadsinspektör, Enköping kommun:  

1. ”Återigen är det så att när man läser propositionen så har regeringen tagit upp problematiken. De har 

skrivit att detta skulle kunna leda till det. Och att priserna skjuter i höjden på grund av att marknaden 

sätts ur spel vid bristen, tills byggbranschen inser att man måste certifiera sig. Men sen tror jag att man 

kommer göra åtgärder för att undvika detta, men det kan definitivt bli störningar. Men detta ligger hos 

EU, att man måste vara certifierad om man är sakkunnig”. 

2. ”Det blir stopp i så fall, man kommer inte få bygga utan en certifierad kontrollansvarig och vi får inte 

ha egna regler för oss, kommuner får inte godkänna andra än certifierade. Man får inte hitta på egna regler 

det är riksdag och regering som stifta lagar i Sverige. Och kommunpolitiker får bara följa de reglerna”. 

Bengt Johansson Byggnadsinspektör, Skövde kommun: 

1. ”Det där är väl en fråga som det jobbas med korridorerna, hur man ska se på det här för man vill 

varken från riksdag, eller regeringens sida se att man stiftar upp lagar som stannar upp byggverksamheten. 

Så jag tror att det kommer att hända någonting där, men vad som kommer att hända, det vet man inte. 

Jag tror absolut inte man kan acceptera en sådan detalj att det skulle stoppa upp byggnationen. Det skulle 

ju vara väldigt tråkigt om den fortfarande skulle vara kvar så att det blir så. Sen är det väl så att när … 

så kan ju varje kommun då bestämma om det behövs en KA eller inte eller se till att byggherren tar till sig 

sådan kunskap och sådan bra kontrollplan att man kanske kan klara av det utan kontrollansvarig. Och 

där kommer vi väl möta en del andra problem tror jag. Och sen kanske på större fastighetsägare och större 

fastigheter än en och tvåbostadshus, på små åtgärder så kanske man slirar där också och säga att det får 

räcka med en kontrollplan och någon form av bra egenkontroll av byggherren. Så att man vet ju det här så 

att man får bort byggstoppet lite. Skulle jag tro att det blir, men lagen säger ju att det ska vara 

kontrollansvarig, man kan ju inte som kommun sätta sig på lagen och ändra någonting, det går ju inte. 

Men jag tror att det är ett större problem det går med att få folk att förstå att de ska ha startbesked, att de 

inte får bygga utan startbesked, att det är väldigt dyrt att bygga ett uterum och liknande. Det är många 

som har gjort det och tror att det inte kostar lika mycket som att bygga rummet”. 
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2. ”Ja, jag pratade ju med Stockholms kommun häromdagen men det var ju inget problem, de hade ju 

väldigt många certifierade kontrollansvariga i registret att tillgå. Tittar man på samma i vår kommun, så 

har vi inte alls många. Så att det där är ett problem. Vi är en kommun som är över 50 000 invånare, den 

är inte hur liten som helst men den är ju inte en av de större. Får vi inte tillgång till flera, så har vi ett 

problem. Så vet jag att det är flera som är certifierade som är på väg in, som håller på att skapa sig 

certifiering och möjligheter att jobba sig vidare. Så antalet kommer att öka men jag tror att det kommer bli 

en brist. Sen kommer det kanske vara en del som tar till sig uppdrag för att man ska få ett bygglov beviljat 

sen avsäger de sig uppdraget och säger att de inte har möjlighet att var med, så får byggherren skaffa sig en 

annan. Då har de i och för sig fått bygglov men de har inget startbesked. Och skulle de fått startbesked så 

skulle de få avbryta bygget och ha ett nytt tekniskt samråd med en ny certifierad kontrollansvarig och ett 

nytt startbesked. Och hur man ska lösa det där är nog praktiskt ganska krångligt skulle jag tro. Så det är 

klart att det kommer vara ett problem att det inte kommer vara tillräckligt många certifierade. Det tror jag 

absolut”. 

Magnus Åkesson Byggnadsinspektör, Trollhättan kommun: 

1. ”Byggstopp får bara inte ske pga. av att en paragraf om en person i byggprocessen. Det får ju inte ske, 

man måste lösa detta, antingen tillfälligt på något sätt. Det blir lagstiftarnas problem egentligen. 

Problematiken är ju känd, alla befarar ju detta, dem som är insatta i det här, de befarar ju att det inte 

finns så många framme det datumet, vid årsskiftet som man behöver”. 

2. ”Problematiken gäller förmodligen samtliga 290 kommuner och kontrollansvarig kommer arbeta över 

kommungränserna det är ju ungefär det jag sa. Problemet blir ju större i mindre kommuner och i Norrland 

med glesbygd och så kan man ju spå. De kommer väl samlas i större regioner eller mer tätbebyggda regioner 

men”. 

Jan Mattsson certifierad kontrollansvarig, Trollhättan Tomt AB: 

1. ”Jag tror ju den kommer att komma, bland annat har jag hört bekanta och andra som funderar på att 

bygga hus. Dem är överraskade vem är det, vad är det för någon? och hur får jag tag på en sådan? Speciellt 

om man inte får tillhöra byggherre organisationen heller”. 

2. ”Om man läser lagen och kör stenhårt efter den så visst skulle detta kunna inträffa, men i praktiken 

tror jag inte att detta händer. Det talar väl för att man från kommunens sida kommer vara lite mer rund i 

tolkningen av lagen. Men detta är inte solklart…” 

Sven- Åke Sonesson F.d. Bygglovschef, inblandad i tillkomsten av KA:2, delaktig i 

byggprocessutredningen: 

1. ”Ja det vore ju en väldigt olyckligt om så skulle ske, skulle det vara så att vi inte får fram tillräckligt 

många kontrollansvariga då måste ju samhället gripa in. Det är ju självklart, då måste det bli en akut 

förlängning eller hur man nu gör. Man kan inte stoppa byggandet i Sverige, det är ju självklart, så något 

måste ju göras. Så vi får väl avvakta och se vad som händer i höst här. Om man konstaterar på senaste då 

att det fattas tusentals KA då är jag övertygad om att man måste göra någon typ av förlängning. Men det 

finns ingen ambition om att göra det i dagsläget vad jag har förstått utan att man vill nog försöka att få de 

berörda att ändå skaffa sig den här kompetensen. Vi får se vad som händer helt enkelt. Om man skulle 
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fatta ett beslut att förlänga övergångsreglerna redan nu då blir det säkert som Boverket misstänker att då 

blir intresset för att fortbilda sig svalare, så det gäller nog att ha lite is i magen här och vänta så länge som 

möjligt. Och ändå hoppas att man skaffar sig den här kompetensen. Hur långt innan, ja det är svårt att 

säga. Det rör sig om några månader kanske. Oktober eller någonting sådant där. Det måste ju vara lite 

distans till årsskiftet i alla fall. Det är självklart. Men vi får se efter sommaren”. 

2. ”Det är ju så att idag kan ju byggnadsnämnden godkänna dem som har varit kvalitetsansvariga i 

kommunen eller annan kommun under förutsättning att de har visat att man har kunskapen inom den 

nya lagen och att det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan ju vara då att det inte finns några 

certifierade inom ett rimligt avstånd. Så sista biten är ju väldigt viktig inom ramen för det ansvar som KA 

har. Man kan inte bo uppe i Norrland och vara kontrollansvarig nere i Skåne när man ju har ett ansvar 

för att se till att man följer byggreglerna och följer handlingarna. Och det gör ju att det blir en viss 

begränsning kanske utav mängden KA och vad som ska göras nu är väl kanske att byggnadsnämnderna i 

de olika kommunerna får vid varje tillfälle, när byggherren kommer med förslag på KA som inte är 

certifierad, verkligen fråga om han har ansträngt sig för att hitta en sådan. Det är väl en första fråga man 

får ställa att man liksom tar det här med särskilda skäl på allvar. Men det är klart att är det så att i en 

kommun och i dess närhet bara finns, säg 1,2,3 som är KA då blir det ju, då kanske det är lite väl tufft 

att kräva en KA, för de får väldigt mycket att göra då kan jag tänka mig. Det behöver finnas åtminstone 

ett hyggligt urval och var den gränsen går det kan jag inte säga men jag tycket ändå sammanfattningsvis 

som jag sa nu att byggnadsnämnderna bör nog ganska snart nu börja på att ställa frågan när man får in 

en anmälan om KA som inte är certifierad, har man ansträngt sig?” 

Peter Löfgren utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier: 

1. ”Skulle det vara på det viset så, kommer man höra från Sveriges byggindustrier, den saken är klar. För 

om dessa klantigheter skulle göra så att det blir tvärstopp då kommer det att väsnas. De saker som man 

pratar om kommer att lyftas fram. Varför har man inte lyssnat från politikernas håll?” 

2. ”Jag har ingen exakt siffra idag men det är klart att jag förstår att det är för få i dagsläget. För det 

första kommer detta i det korta perspektivet innebära att de kontrollansvariga kommer kunna höja 

priserna. Och i de flesta byggnadsprojekt är det en marginell kostnadsökning så det kommer inte att 

påverka i slutet, men det är klart att småhus byggnationen kommer att påverkas. Jag tror att det är tyst 

om den här frågan trots att den debatteras flitigt, ställer man sig inte frågan om varför det är såhär, varför 

uppstod detta? Sås som övergångsreglerna ser ut och certifieringskraven så är det ju inga problem att 

konvertera en kvalitetsansvarig till en kontrollansvarig. Det borde man ta fasta på i debatten, varför har 

detta blivit helt tokigt, jo e handlar om självständigheten och oberoendet. Det är ju där hela skon klämmer. 

Tar man bort den absolut största delen kvalitetsansvariga på marknaden, det vill säga det som fanns hos 

de byggande/ entreprenörerna så finns det inte många kvar. Det är en utopi att platschef på bygge A ska 

åka till min kollega på är platschef på ett annat bygge, så fungerar det inte i världen. Det är klart att 

bristen kommer att komma om man fortsätter med detta utan att göra något. kommer hela branschen att 

gå ned i omsättning kanske problemet inte blivit lika stort, men den tendensen finns det inget som pekar på 

idag”. 

Stig Åkerman, Boverket: 
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1. ”Ja det är inte bra, det är ingen situation som man skulle vilja önska sig överhuvudtaget. Det måste 

man på alla sätt försöka undvika”. Se följdfråga i bilaga J 

2. ”Jag då är detta ju inte ett önskvärt läge. Man kan ju tänka sig själv om man har bestämt sig för att 

bygga ett hus där barnen ska få dessa rum och det ska bli mysigt och allt sådant där. Så skickar man in 

ansökan om lov till kommunen och saknar en kontrollansvarig som man kan lämna med i ansökan. Så 

får man reda på från kommunen att man inte ett startbesked eftersom du måste ha en kontrollansvarig, 

man kan inte heller bevilja ett lov när det inte finns ett namn på kontrollansvarig. Det är klart att det blir 

en problematik”. Se följdfråga i bilaga J 

Nedan visas ett diagram med resultatet av enkätfrågan: Upplever ni att det kommer bli en 

eventuell brist av certifierade i er kommun? 

Diagram 9.3 Upplever ni att det kommer bli en eventuell brist av certifierade i er kommun? Källa: 

Enkätundersökning, byggstopp 2013? - vilken betydelse och påverkan har kontrollansvarig. 

 

9.6 Respondenterna gav följande svar på frågan: Tror ni att det 
finns någon risk med att kommunerna kommer att 
godkänna bygglov i de fall certifierade kontrollansvariga 
saknas 1 januari 2013? 

Sven- Åke Sonesson F.d. Bygglovschef, inblandad i tillkomsten av KA:2, delaktig i 

byggprocessutredningen: 

”Nej det får de inte göra. Det ska finnas en KA när man lämnar in bygghandlingarna. Det finns inget 

undantag i lagstiftningen så att det får de inte göra och det vet de väl om i varje fall de som har varit på 

utbildningarna som jag har varit med. Och även andra. Det är väl då det kommer uppmärksammas efter 

sommaren om man då söker lov och inte då får tag i några KA och det blir väl ett skäl att slå larm kan 

jag tänka mig. Men det finns inget undantag som sagt. Man måste ha en kontrollansvarig när man söker 

bygglov. Så är det bara”. 
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Stig Åkerman, Boverket: 

”Nej det har jag svårt att tänka mig, jag menar, skulle man göra det och det skulle hända något i dessa 

fall med de projekten ligger kommunen risigt till och blir skadestånds skyldig och jag tror att i vissa fall 

kommer länsstyrelsen också kommer och tar kommunen i örat. Det är som jag har sagt att uppgiften om 

vem som ska vara kontrollansvarig ska finnas med i ansökan om lov eller vid bygganmälan. Så den risken 

tror jag är liten att kommunen skulle blunda för det där”. 

I enkäten ställdes samma fråga, dock med en liten modifiering: Tror du generellt att man på 

kommuner runt om i Sverige kommer att godkänna tidigare kvalitetsansvariga, om det visar 

sig att det uppkommit en brist på certifierade kontrollansvariga efter 1 januari 2013 och 

man därmed riskerar byggstopp i kommunen? 

Resultatet blev följande: 

 

Diagram 9.4 Tror du generellt att man på kommuner runt om i Sverige kommer att godkänna tidigare 

kvalitetsansvariga, om det visar sig att det uppkommit en brist på certifierade kontrollansvariga efter 1 januari 

2013 och man därmed riskerar byggstopp i kommunen? Källa: Enkätundersökning, byggstopp 2013? - vilken 

betydelse och påverkan har kontrollansvarig.  
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10 Diskussion 

Diskussionen kring om ett byggstopp 2013 kommer att uppstå, på grund av en brist på 

kontrollansvariga, är svår att besvara. Ett problem är att det inte finns någon exakt siffra på 

hur många kontrollansvariga som kommer att krävas för att ett byggstopp skall undvikas. 

Stig Åkerman på Boverket hävdar i intervjun den 12 maj 2012 att det krävs mellan 4000-

8000 kontrollansvariga för att detta skall undvikas. I dagsläget finns cirka 1500 certifierade 

kontrollansvariga enligt Boverket(Boverket, 2012). Baserat på Stig Åkermans påstående 

skulle cirka 15-30 stycken kontrollansvariga behöva certifieras varje dag fram till årsskiftet 

2012/2013. Det är även svårt att göra en jämförelse av antalet kontrollansvariga med 

tidigare antalet kvalitetsansvariga. Rättvisande data gällande lokalt godkända 

kvalitetsansvarig finns inte registrerat i något nationellt register. Tidigare kunde 

kvalitetsansvariga vara antingen riksbehörig/certifierad eller lokalt godkänd av 

byggnadsnämnden för enskilt projekt. Detta medför att en missvisande bild av antalet 

kvalitetsansvariga på Boverkets hemsida visas. För att ta reda på antalet kvalitetsansvariga 

skulle man antagligen få granska alla bygglov som krävt sådana i varje kommun. Frågan 

som kvarstår är vad Boverket baserar behovet av kontrollansvariga på? 

Med anledning till ovanstående resonemang har det inte funnits möjlighet att presentera en 

bra och riktig jämförelse mellan antalet kvalitetsansvariga och kontrollansvariga.  Under 

genomförandetiden av studien har även antalet certifierade kontrollansvariga som visats på 

Boverket (Boverket, 2012) varit missvisande då det både har saknats personer i systemet 

samt kommunikationen mellan certifieringsorgan och Boverket varit bristfällig i detta 

avseende. 

På vägen mot att kunna besvara huvudfrågan om en eventuell brist på certifierade 

kontrollansvariga kommer leda till ett byggstopp 2013, finns många små pusselbitar som 

alla på sitt sätt påverkar huvudfrågan, vilket diskuteras nedan. Angående svarsresultaten till 

enkäten konstateras att det var ett alltför lågt svarande för att egentligen kunna dra 

slutsatser. Med hjälp av de 121 svarande kan det däremot finnas möjligheter att diskutera 

tendenserna. 

Intervjuer valdes för att undersöka vad respektive respondent ansåg om risken att ett 

eventuellt byggstopp skulle kunna inträffa på grund av en brist på certifierade 

kontrollansvariga. Generellt var alla respondenter i intervjuerna mer eller mindre oroliga för 

att ett byggstopp skulle kunna inträffa.  Med anledning av detta borde alla parter vara 

intresserade av att lösa frågan. Baserat på intervjuerna kan det konstateras att 

respondenterna i kategorin entreprenör var mer avslappnade till frågan, om ett byggstopp 

kan komma att uppstå på grund av bristen på certifierade kontrollansvariga. ”Det kommer 

att lösa sig” var en återkommande kommentar. På grund av införandet av 

självständighetskravet, hindras numera entreprenörer att agera som kontrollansvariga åt sig 

själva, vilket gör att entreprenörerna anser att bristen av kontrollansvariga inte är deras 

problem att lösa. Kommuner upplevdes som mer stressade över situationen, vilket kanske 

inte är så konstigt, då det är alla byggnadsinspektörer/bygglovshandläggare i Sveriges 290 
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kommuner som kommer hamna i en ”rävsax”. De vill inte bryta mot lagen samtidigt som 

det blir de som får neka till bygglov om en brist av kontrollansvariga uppstår. 

Enkätundersökningen i diagram 7.4 visade att 50,4 % av de 121 svarande ansåg att det 

fanns en risk att kommuner kommer att godkänna tidigare kvalitetsansvariga om det visar 

sig att det uppkommer en brist på certifierade kontrollansvariga efter 1 januari 2013. Många 

kommentarer har getts angående den här frågan i enkäten, naturligtvis är vi medvetna om 

att kommunerna skulle bryta mot lagen om detta skedde. Men under arbetets gång var det 

svårt att låta bli att fundera på hur man kunde tänkas hantera dessa svåra beslut på 

kommuner runt om i landet. 

Vår åsikt är att denna problematik borde beröra de båda parterna lika mycket. Det borde 

ligga i entreprenörernas intresse då deras arbete kan begränsas eller stanna av om inte 

bygglov ges. Likaså kan dilemmat, som bygglovshandläggarna kan komma att utsättas för, 

förstås. Det ligger inte i deras intresse att neka bygglov. Ingen kommun vill väl stanna av 

utvecklingen och byggnationen i sin egen kommun; ändå visade enkätundersökningen att 

cirka 59 % av de svarande upplever att deras kommun inte arbetar aktivt för att fler 

kontrollansvariga ska certifiera sig. Men är det verkligen de 290 kommunerna runtom i 

Sverige som ska se till att det finns tillräckligt många kontrollansvariga? 

De personer som intervjuats i kategorin övrig, har skilda åsikter sinsemellan men de kan 

dock relaterats till vilken bakgrund som de är knutna till. Exempelvis har 

intresseorganisationen SBI, Sveriges byggindustrier, liknande åsikter som entreprenörerna.  

Med tanke på att entreprenörerna som intervjuats är medlemmar i SBI, som bevakar 

entreprenörernas intressen, är det kanske inte så konstigt att åsikterna är liknande. I 

kategorin kontrollansvarig upplevdes en känsla av att det är deras marknad nu. Trots att 

övergångsreglerna fortfarande tillämpas upplever de ett uppsving i antalet uppdrag. De 

anser även att det vore tråkigt om lagändringen gällande kontrollansvarig skulle resultera i 

ett byggstopp. Enkäterna som skickades ut till de 440 medlemmarna i Föreningen Sveriges 

byggnadsinspektörer visade att cirka 52 % av de svarande 

byggnadsinspektörerna/bygglovshandläggarna upplever att det finns en risk för att ett 

byggstopp kommer att uppstå vid årsskiftet, 27 % har uppgett svaret kanske. Med denna 

statistik och de utförda intervjuerna kan man misstänka att risken för att en brist på 

kontrollansvariga ska uppstå är mycket stor. Samtliga respondenter i intervjuerna är 

överens om att ett byggstopp inte får inträffa på grund av en lagparagraf. Skulle det visa sig 

att ett byggstopp var på väg att inträffa, anser de att det är upp till lagstiftaren att åtgärda 

problemet på ett lämpligt sätt.  

Under intervjuerna har tre förslag uppkommit på lämpliga idéer för att motverka ett 

byggstopp efter årsskiftet. 

 Fler projekt utan krav på kontrollansvarig 

 Förlänga övergångsreglerna 

 Korrigera självständighetskravet 
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Gällande första förslaget där det föreslås att en ändring av vilka projekt som ska utesluta 

kontrollansvarig ska utvidgas. Genom att förändra vilken typ av byggnation som skulle 

komma att kräva en kontrollansvariga, skulle innebära att trycket på certifierade 

kontrollansvariga i Sverige skulle minska. Här krävs ytterligare utredning för att kunna 

bedöma vilka typer av byggnationer som kan utföras utan en kontrollansvarig. 

Alternativ två, där en förlängning av övergångsreglerna föreslås, har fått medhåll från ett 

fåtal respondenter. Majoriteten av respondenterna är överens om att det inte skulle hjälpa 

att förlänga övergångsreglerna. Enligt enkäterna upplevde 62 % av de svarande att 

tillämpningstiden var tillräcklig. 37 % av de svarande anser att tillämpningstiden inte är 

tillräcklig och av dem så anser 72 % att tillämpningstiden borde förlängas med ett år. 

Enligt samtliga respondenters svar kan det konstateras att det verkar finnas en viss 

problematik kring övergångsreglerna. Vissa av respondenterna har även påpekat att det 

skulle bli svårt att förlänga övergångsreglerna eftersom de påverkas av EU- direktiv. 

Direktivet påtalar vikten av möjligheten för företag, som är etablerade utomlands, att 

beräkna kostnader att utföra ett projekt i Sverige. Skulle det visa sig att regelverket inte följs 

eller är otydligt på något vis, kan detta leda till ”orättvis” konkurrens, då de utländska 

företaget inte haft samma förutsättningar. För ytterligare information se bilaga H:2. En 

annan frågeställning som uppstår är var man sätter gränsen för tillämpningstiden av 

övergångsreglerna?  Från många av respondenterna framkommer det att man upplever en 

viss ”seghet” från byggbranschens sida. Den generella synen är att människor i allmänhet 

har en tendens att vänta in i det sista innan det händer något. Det fanns även ett missnöje 

bland respondenterna, då de ansåg att det förelåg en brist på information om vad 

införandet av den nya PBL skulle innebära.  Detta tror många av respondenter kan ha 

bidragit till en fördröjning av certifieringen. 

Då resonemanget beaktas med objektiva ögon, borde det ha varit rimligt att komma till 

rätta med antalet certifierade vid det här laget. Informationen gällande certifieringen borde 

ha nått ut och om en ny lag ska ge verkan bör man vara konsekvent och gå ut med att en 

förlängning av övergångsreglerna inte kommer att ske. Frågan är, borde inte detta ske nu?! 

Vi kan med studiens resultat fastlägga att övergångsreglernas tillämpning hanteras olika i 

olika kommuner. Vissa kommuner påstår även att en feltolkning av lagparagrafen kan ha 

bidragit till en fördröjd certifieringsprocess. Stefan Andersson på Enköpings Kommun 

säger i intervjun att ”… Där märker man kanske att kommunerna har missat att det i lagen står att 

man fortfarande kan godkänna lokalt. Men i nästa mening står det om det finns särskilda skäl och dessa 

skäl borde vara att det inte finns en kontrollansvarig att få tag på. Den meningen har man på kommunen 

missat, utan man fortsätter att godkänna lokalbehörighet”. 

Tidigare fanns inget krav på att vara riksbehörig/certifierad vilket har gjort att de 

kvalitetsansvarig haft olika stor grad av kompetens tack vare den lokala behörigheten. 

Certifieringen ändå blev ett stort lyft, trots att man nu står inför risken att det orsakar ett 

byggstopp. 
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Det tredje förslaget där en lättnad på självständighetskravet föreslås, verkar vara en 

komplex lösning då problematiken uppstår om vem självständighetskravet ska lättas för. 

Syftet med självständighetskravet upplevs vara att inte låta den kontrollansvarige hamna i 

en jävsituation. Men om en byggherre/entreprenör alltid väljer att arbeta med samma 

kontrollansvarig, uppstår då inte en beroendeställning? Vår åsikt är att lagstiftaren borde 

reda ut begreppet och ta reda på vad man menar med självständig snarast, detta för att råda 

bot på förvirringen och sätta fart på certifieringen. 

Effekten av införandet av självständighetskravet, har enligt ett av de stora 

entreprenörföretagen, blivit att stora delar av antalet personer som tidigare varit 

kvalitetsansvariga har försvunnit, eftersom många var anställda hos de stora bolagen. Därav 

har bristen på kontrollansvariga uppstått. 

Trots att de kontrollansvariga som kontaktats, hävdar att deras arbetssätt inte har påverkats 

särskilt mycket i och med införandet av den nya PBL, kan detta inte generaliseras. En del 

av respondenterna kan uppleva att kontrollansvariga inte alltid har förändrat sitt arbetssätt 

till det bättre. kontrollplansdokumentet upplevs fortfarande, till viss del, bara som en 

pappersprodukt som ska signeras vid vissa tidpunkter utan närmare eftertanke. 

Enligt studiens resultat kan det konstateras att samtliga respondenter är nöjda med 

benämningen kontrollansvarig. Dock har några, främst entreprenörer och deras 

intresseorganisation, påpekat vikten av att innefatta ansvarig arbetsledare i lagen. År 2008 

inkom ett förslag om detta till Regeringen från Byggprocessutredningen. Regeringen uteslöt 

detta förslag i den nya PBL på grund av kostnaden som skulle uppstå för byggherren i och 

med införandet av ansvarig arbetsledare. Frågan som då ställs är om långsiktig kvaliteten 

inte övervägs? Utan att veta någon exakt kostnad angående ett införande av en 

omformulering. I ett långsiktigt perspektiv handlar det om att kvalitén på den byggnation 

samhället i dag sysslar med, ska vara godtagbar. Du ska få det du betalar för och förväntar 

dig att få, oavsett vilken byggherren är. Troligtvis finns det säkert en liknande person vid de 

större byggarbetsplatserna och det innebär ju att ett sådant införande skulle drabba de små 

byggföretagen hårdast. 

Vi har även fått uppfattningen att många upplever att en viss okunskap finns i branschen 

gällande PBL och BBR dock verkar inte bristen av kunskapen ligga i de stora projekten 

eller hos stora entreprenörer/byggherrar. Även denna problemställning kanske en 

arbetsansvarig, skulle kunna råda bot. Genom att höja kraven skulle förmodligen 

kompetensskillnaderna hos olika entreprenörer och byggherrar kunna utjämnas och mer 

kvalitet i byggprocessen skulle kunna uppnås. I Branschen säger man generellt att 85 % av 

byggnation är småhusbyggnation, dvs.  att de flesta småhus aktörer inte är kompetenta 

byggherrar. 

I dagens läge finns en brist på certifierade kontrollansvariga, vilket leder till att 

kontrollansvariga, till stor del, kommer kunna välja vilka uppdrag och uppdragsgivare de 

vill arbeta med. Med anledning av detta tror vi inte att det är de stora byggbolagen som 

kommer drabbas hårdast av bristen av certifierade kontrollansvarig utan den största 
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smällen får tas av de som utför byggnationen av en-och tvåbostadshus. Det var ju dessa 

lagstiftaren främst ville skydda med hjälp av ökad kontroll och tillsyn. 

Baserat på resultatet anser vi att förslagen var för sig inte är att föredra, istället borde en 

kombination av dessa genomföras.  I resonemanget ovan så anser vi att en övergångsperiod 

på cirka 1,5 år borde ha varit tillräcklig och genom att förlänga övergångsperioden skulle 

orättvis konkurrens uppstå.  Genom att enbart ändra självständighetskravet eller ändra 

antalet byggnationer som ska kräva kontrollansvariga anser vi att problemet inte löses på ett 

långsiktigt och hållbart sätt, samt att framtida problem kan komma att uppstå. Vår åsikt är 

att man borde minska på antalet projekt som kräver detta, samt införa en ansvarig 

arbetsledare. På så sätt skulle ett eventuellt byggstopp kanske kunna förhindras och 

kontrollansvariga skulle på så vis ha kvar sin roll och status. Det skulle finnas ”en 

mottagare och en sändare i projekten” som Thomas Järphag på NCC uttryckte det. Som en 

sammanfattning av diskussionen tror vi att det är viktigt att lagstiftaren tar tag i problemet 

snarast och löser det på lämpligast vis, vilket enligt oss är genom en kombination av 

ovanstående förslag. 
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11 Slutsatser   

Enligt Boverkets statistik och denna studie gällande certifierade kontrollansvariga, kan man 

konstatera att det finns en stor risk att det uppstår en brist på certifierade kontrollansvariga 

den 1 januari 2013. I dagsläget upplevs inte det lilla antalet certifierade som ett så stort 

problem bland respondenterna. Detta anser vi är underligt med tanke på att 

övergångsreglerna endast gäller i ett halvår till. 

Om inte lagstiftaren fattar ett beslut snarast, kommer med all säkerhet ett byggstopp att 

inträffa. Vi tror inte att byggstoppet skulle beröra alla typer av byggnationer i Sverige utan 

troligtvis kommer byggnationen av en- och tvåbostadshus att drabbas hårdast. Alla parter 

borde vilja agera, då ett byggstopp skulle få stora samhällskonsekvenser. Entreprenörerna 

och SBI borde vilja agera eftersom de, utan en kontrollansvarig, endast kan syssla med 

byggnation som inte kräver kontrollansvarig. Kommunerna borde även visa ett större 

intresse, eftersom det är de som hamnar i en knepig situation utan tillräckligt många 

kontrollansvariga. På liknande sätt borde lagstiftaren vara intresserad av att agera, då ett 

byggstopp kan innebära stora konsekvenser för landets ekonomi. 

För att undvika att ett byggstopp, skulle det enligt studien krävas att antalet 

kontrollansvariga ökar radikalt och det snarast, eller att en ändring av lagen sker.  I dagens 

läge är det svårt att tro att intresset för att utbilda sig och certifiera sig till kontrollansvarig 

skulle öka i den utsträckning som krävs. Vilket gör att slutsatsen blir, som tidigare beskrivits 

i diskussionen, att den bästa lösningen till lagförändringen är en kombination av att införa 

arbetsansvarig samt en lättnad på kravet för vilka byggnader som kräver kontrollansvarig. 

En lättnad på kraven är endast möjligt om man i stället låter ansvarsbördan falla på 

entreprenören genom arbetsansvarig. 
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12 Framtida arbete 

Till framtida arbete lämnas förslag på en vidare undersökning av kontrollplaners 

uppbyggnad och funktion samt en utvärdering av dessa. Under intervjuerna samt 

enkätundersökning lämnades regelbundet kommentarer angående kontrollplaner och 

huruvida de är objektsanpassade. Trots att lagstiftaren haft uppsåt att förtydliga och 

säkerställa dess funktion. Men med den nya plan och bygglagen används fortfarande 

samma planer/mallar som användes i till ÄPBL, vilket framkom ur flertalet intervjuer. 
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Bilaga A A:1 

Bilaga A 

Byggherrar/Entreprenörer 

Titel: Byggstopp 2013? – Kontrollansvariges betydelse och påverkan? 

1. Vad anser du om den nya PBL- lagen (2010:900) gällande kontrollansvarig? 

2. På vilket sätt påverkar det nya begreppet kontrollansvarig er? 

3. Anser du att kontrollen och tillsynen har stärkts sedan införandet av nya PBL lagen 

(20101:900)? 

3.1 Upplever du att antalet byggfel har minskat? 

3.2 Anser du att kontrollansvariges roll har blivit tydligare? 

3.3 Tror du att alla typer av byggherrar har uppfattat skillnaderna gällande kontroll och 

tillsyn? 

4. Hur tänker du kring kravet om att KA ska vara självständig? 

4.1. Använder ni ofta använder samma kontrollansvariga i olika projekt? 

4.2. Hur fungerar det hos er? 

5. Vilka för- och nackdelar upplever du med rollen som kontrollansvarig respektive 

kvalitetsansvarig samt kraven på dem? 

6. Berätta om hur du upplever tillämpningen av övergångsreglerna? 

6.1. Anser du att tillämpningstiden för övergångsreglerna är tillräckliga eller finns det någon 

problematik? 

7. Hur resonerar du kring en eventuell brist av certifierade kontrollansvariga i ert 

verksamhetsområde? 

8. Arbetar ni på (FÖTETAGET) aktivt för att fler KA ska utbilda sig? i så fall på vilket 

sätt? 

9. Upplever du att det är svårare att förse” marknaden” med kontrollansvarig än vad det 

var med kvalitetsansvarig? 

10. Hur ställer du dig till att en ev. brist på KA kan leda till ett byggstopp 2013? 
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Bilaga B B:1 

Bilaga B 

Kommun- Byggnadsinspektörer 

Titel: Byggstopp 2013? – Kontrollansvariges betydelse och påverkan? 

1. Vad anser du om den nya PBL- lagen (2010:900) gällande kontrollansvarig? 

2. På vilket sätt påverkar det nya begreppet kontrollansvarig er? 

3. Anser du att kontrollen och tillsynen har stärkts sedan införandet av nya PBL lagen 

(2010:900)? 

3.1 Upplever du att antalet byggfel har minskat? 

3.2 Anser du att kontrollansvariges roll har blivit tydligare? 

3.3 Tror du att alla typer av byggherrar har uppfattat skillnaderna gällande kontroll och 

tillsyn? 

4. Hur tänker du kring kravet om att KA numera ska vara självständig? 

4.1. Är det svårt att få reda på om den kontrollansvariga verkligen är självständiga med 

tanke på att de ska godkännas i lovet innan ni har haft tekniskt samråd? 

5. Vilka för- och nackdelar upplever du med rollen som kontrollansvarig respektive 

kvalitetsansvarig samt kraven på dem? 

6. Berätta om hur du upplever tillämpningen av övergångsreglerna? 

6.1. Anser du att tillämpningstiden för övergångsreglerna är tillräckliga eller finns det någon 

problematik? 

7. Hur resonerar du kring en eventuell brist av certifierade kontrollansvariga i er kommun? 

8. Arbetar er kommun aktivt för att fler KA ska utbilda sig? i så fall på vilket sätt? 

9. Upplever du att det är svårare att förse marknaden med kontrollansvarig än vad det var 

med kvalitetsansvarig? 

10. Hur ställer du dig till att en ev. brist på KA kan leda till ett byggstopp 2013? 
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Bilaga C 

Kontrollansvarig 

Titel: Byggstopp 2013? – Kontrollansvariges betydelse och påverkan? 

1. Vad anser du om den nya PBL- lagen (2010:900) gällande kontrollansvarig? 

2. Anser du att kontrollen och tillsynen har stärkts sedan införandet av nya PBL lagen 

(20101:900)? 

2.1 Upplever du att antalet byggfel har minskat? 

2.2 Anser du att kontrollansvariges roll har blivit tydligare? 

2.3 Tror du att alla typer av byggherrar har uppfattat skillnaderna gällande kontroll och 

tillsyn? 

3. Hur tänker du kring kravet om att KA ska vara självständig? 

4. Vilka för- och nackdelar upplever du med rollen som kontrollansvarig respektive 

kvalitetsansvarig samt certifieringskraven på dem? 

5. Berätta om hur du upplever tillämpningen av övergångsreglerna? 

5.1. Anser du att tillämpningstiden för övergångsreglerna är tillräckliga eller finns det någon 

problematik? 

6. Hur resonerar du kring en eventuell brist av certifierade kontrollansvariga i ert 

verksamhetsområde? 

7. Upplever du att kommuner och byggherrar arbetar aktivt för att fler KA ska utbilda sig? i 

så fall på vilket sätt? 

8. Upplever du att det är svårare att förse marknaden med kontrollansvarig än vad det var 

med kvalitetsansvarig? 

9. Hur ställer du dig till att en ev. brist på KA kan leda till ett byggstopp 2013? 
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Bilaga D 

Övriga 

Titel: Byggstopp 2013? – Kontrollansvariges betydelse och påverkan? 

1. Vad anser du om den nya PBL- lagen (2010:900) gällande kontrollansvarig? 

2. Anser du att kontrollen och tillsynen har stärkts sedan införandet av nya PBL lagen 

(20101:900)? 

3.1 Upplever du att antalet byggfel har minskat? 

3.2 Anser du att kontrollansvariges roll har blivit tydligare? 

3.3 Tror du att alla typer av byggherrar har uppfattat skillnaderna gällande kontroll och 

tillsyn? 

3. Vilka för- och nackdelar upplever du med rollen som kontrollansvarig respektive 

kvalitetsansvarig samt kraven på dem? 

4. Hur tänker du kring kravet om att KA numera ska vara självständig? 

4.1. Upplever du att det är svårt för kommunerna att få reda på om kontrollansvariga 

verkligen är självständig med tanke på att de ska godkännas i lovet innan ni har haft 

tekniskt samråd? 

4.2. Upplever du att byggherrar ofta använder samma kontrollansvariga? 

5. Berätta om hur du upplever tillämpningen av övergångsreglerna? 

5.1. Anser du att tillämpningstiden för övergångsreglerna är tillräckliga eller finns det någon 

problematik? 

6. Hur resonerar du kring en eventuell brist av certifierade kontrollansvariga? 

7. Anser du att kommuner och byggherrar arbetar aktivt för att fler KA ska utbilda sig? i så 

fall på vilket sätt? 

8. Upplever du att det är svårare att förse” marknaden” med kontrollansvarig än vad det 

var med kvalitetsansvarig? 

9. Hur ställer du dig till att en ev. brist på KA kan leda till ett byggstopp 2013? 

10. Tror ni att det finns någon risk med att kommunerna kommer att godkänna bygglov i 

de fall certifierade kontrollansvariga saknas 1 januari 2013? 



Byggstopp 2013? - vilken betydelse och påverkan har kontrollansvarig 
 

Bilaga E E:1  

Bilaga E 

1. Upplever ni att det kommer bli en eventuell brist av certifierade kontrollansvariga i er 

kommun? 

JA 

NEJ 

KANSKE 

2. Arbetar er kommun aktivt för att fler kontrollansvariga ska certifiera sig? 

JA 

NEJ 

3. Upplever ni att tillämpningstiden av övergångsreglerna är tillräcklig? 

JA 

NEJ 

Kommentar 

4. Om du svarat nej på föregående fråga, anser du att 1års förlängning av övergångsreglerna 

är nödvändigt? 

JA 

NEJ 

5. Är det svårt att få reda på om den kontrollansvariga verkligen är självständiga med tanke 

på att de ska godkännas i lovet innan ni har haft tekniskt samråd? 

JA 

NEJ 

6. Tror du generellt att man på kommuner runt om i Sverige kommer att godkänna tidigare 

kvalitetsansvariga om det visar sig att det uppkommit en brist på certifierade 

kontrollansvariga efter 1 januari 2013 och man därmed riskerar byggstopp i kommunen? 

JA 

NEJ 

7. Övriga synpunkter
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Bilaga F 

Kommentarer till fråga 3 på enkäten 

 

Ytterligare ett halvt år vore inte fel 

 

Tror det kommer behövas en längre tid, eller ändra i kraven på självständig 

 

Den borde va det, men jag tycker att media inte tar det på allvar och trycker på. 

 

Lång övergångstid skjuter bara problemet framåt. Man väntar till sista stund. 

 

Det borde vara fler som hittills är godkända med undantagsreglerna som självmant söker 

certifieringsutbildningen 

 

Ett år till behövs 

 

En förlängning av tiden löser inte problemet 

 

Det beror på hur man tänker hantera bristerna. 

 

Många utav de äldre bryr sig inte om att certifiera sig till det nya samt att tillskottet är litet 

 

Om man förlänger övergångstiden kommer "slackarna" i alla fall att vänta till nya tiden går 

ut. det kommer bli en JOBBIG period för både kommun och byggherrar tilldess det finns 

nog med KA på marknaden. 

 

Det är först nu som vi ser att brist kan uppstå. 

 

Förmodligen inte  

 

Det får man väl tycka, att de skulle hinna med detta på 1,5 år!? 
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Jag tror att 1 år är tillräckligt. Blir det längre än 1 år tenderar folk att dra ut på certifieringen 

kanske, människor är generellt ganska lata och behöver en "deadline" för att komma igång. 

Hade det varit två år hade det säkert sett ut likadant då säkert. Det kanske behövs en liten 

"kris"/brist på KA för att samhället ska öppna ögonen. 

 

Om tiden hade varit längre hade tidigare KA troligen bara skjutit på att certifiera sig. 
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Bilaga G 

Övriga synpunkter från enkäterna 

5: Att kolla oberoendet är omöjligt. Vi lägger det på sökande KA - han får intyga sitt 

oberoende. 7: Ett svar ja/nej blir otydligt med frågekonstruktionen. Nej, jag tror inte på 

fortsatt godkännande om det blir brist och ja, då blir det byggstopp. 

 

lagen är tydlig och gäller till utgången av 2012. 

 

Fråga 5/ Certifierade KA ska inte godkännas. I lovet ska endast upplysas om vem som är 

KA 

 

Tiden måste förlängas samtidigt som förtydliganden gällande vilka som får godkännas 

måste komma. Vi på byggnadskontoren kan ej sitta och bedöma om det finns certifierade 

att tillgå eller inte utan vi kommer att godkänna KA efter övergångsreglerna ända till dessa 

upphör. Dom som är certifierade måste gynnas på något sätt och vi måste ha möjlighet att 

kontrollera om det finns certifierade att tillgå i närområdet annars ser vi bara på dem intyg 

som inkommer med anmälan om kontrollansvarig och då kommer ocertifierade att ta 

jobben för dom som certifierat sig 

 

Det är fortfarande över ett halvår kvar av övergångsreglerna och kurser finns att gå. De 

som vill certifiera sig hinner utan problem. 

 

Intervjua Rune Johansson, Byggutbildarna Stockholm, då han har stor kunskap i ämnet. 

 

Ska bli spännande att se hur detta kan gå. 

 

Den kontrollansvariga måste enligt nu gällande lagstiftning vara certifierad, reglerna kan ju 

ändras till årsskiftet, dvs. ges möjlighet att förlänga dispenstiden 

 

Det bara i undantagsfall svårt att få reda på om KA är självständig. 

 

Ja vi försöker påverka de som är certifierade enligt gamla PBL att uppdatera sig till nya 

PBL. Vi diskuterar även frågan med personer som vi möter som verkar lämpliga för 

uppgiften. 
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Som ett förtydligande av svaret på punkt 6: Man får väl utgå från att kommunerna även 

fortsättningsvis kommer att följa de lagar och bestämmelser som finns! 

 

Man kan ju inte tvinga någon men vi påtalar ofta behovet av kontrollansvariga vid 

kontakter med tidigare kvalitetsansvariga. 

 

Om det i samband med samråd visar att den i bygglovet nämnda kontrollansvarige i 

självständig så får byggherren byta. Om det i kommuner uppkommer brist på 

kontrollansvariga tror jag att man kommer att godkänna tidigare kvalitetsansvariga men 

dessa måste ha kännedom om ny PBL. 

 

Det spelar ingen roll om tiden förlängs, de flesta väntar ändå in i det sista att registrera sig 

för certifiering 

 

På fråga 6 tycker jag att det är viktigt att kommunerna håller sig till föreskrifterna. Dels för 

att det ska bli fart på certifieringarna och med tanke på att det är just föreskrifter/regler ska 

myndigheterna om någon följa dom. 

 

Svar på fråga 6 är att man inte får godkänna någon efter 1 jan 2013 se lagtext. 

 

Kravet på certifierade kontrollansvariga är en av de bästa nyheterna i den nya PBL 

 

Vi har nu fått lite erfarenheter på de certifierade KA som finns i vår kommun. En 

iakttagelse är att de förslag till kontrollplaner som de framställer är lite för generella och 

dåligt objektsanpassade. När det gäller projektörers egenkontroll så är systemet ett slag i 

luften. Jag har under mina 25 år i branschen inte sett någon egenkontrollplan från en 

konsult/projektör, undrar om någon KA gjort det. KA kommer ju in först senare......... 

 

Min kommun har aktivt arbetat för att ha tillräckligt med KA då vi har stått som 

medarrangörer för en KA-utbildning nu i vår, eventuellt kommer vi att ha en ytterligare i 

höst och behovet finns. 

 

Gör kommunerna detta är det i strid med reglerna. Jag tror inte att kommunerna tar den 

risken! 
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Vi kommuner har haft möjlighet under många år att ändra utvecklingen genom att bara 

godta certifierade kvalitets- och kontrollansvariga som lagstiftningen talar om. Vi bär en del 

av skulden för situationen som den är idag. 

 

Jag anser att standardiserade kontrollplaner för olika byggnadsobjekt omgående tas fram, 

både för små och stora objekt. 

 

När domarna i Stockholm och Varberg är klara kanske vi kommer att få fler KA. Eller om 

tingsrättsdomarna vinner laga kraft kommer det inte att finnas några KA överhuvudtaget. 

Då vill ingen vara KA. Eller så blir försäkringspremierna så höga att ingen har råd, varken 

KA eller byggherre. 

 

Byggnationen kan inte stoppas upp pga. KA-brist. 
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Bilaga H 

Intervjusvar av Peter Löfgren, Sveriges Byggindustrier 

Följdfråga till Fråga 1: Vad anser du om den nya PBL- lagen (2010:900) gällande 

kontrollansvarig? 

Vad var anledningen att ansvarig arbetsledare inte infördes redan 1994, var det 

politiken som låg bakom det då med? 

”Detta blir lite av min personliga uppfattning, men hela anledningen till att man tog bort ansvarig 

arbetsledare och införde kvalitetsansvarig var ett sätt att privatisera byggnadsnämnderna/inspektionerna. 

Man såg dels att medelåldern var ganska hög ute på byggnadsinspektionerna och man var väl inte riktigt 

beredd att genomföra en generationsväxling utan man ville då privatisera. Jag tror man studerade England 

rätt mycket och hur det fungerade där. Nu blev det ju inte så, för det är inte så enkelt att förändra ett 

beteende och hur det i verkligheten fungerar. Jag vände mig väldigt mycket emot att man sa att man hade 

ersatt den ansvarige arbetsledaren med en kvalitetsansvarig, detta ledde tankarna fel, det lät som att det var 

samma person, eller i alla fall ungefär samma ansvarsområden. Vilket det då rakt inte var för den 

ansvarige arbetsledaren hade tidigare ett civiljuridiskt ansvar men även ett entreprenadjuridiskt ansvar. En 

kvalitetsansvarig enligt ÄPBL var ju nästan som en kastrerad hankatt, han hade inte mycket muskler 

överhuvudtaget. Eftersom det inte fanns ett krav på att entreprenören skulle utse en ansvarig arbetsledare, 

så hade man inga garantier för att projekten drevs med god kompetens. Detta varnade vi för och införde ett 

eget begrepp som hette ansvarig byggare, för att väga upp detta. Men det är så i alla marknader, att om det 

inte ställs ett tydligt krav på dig så har man inget rejält tryck för att faktiskt hålla på och utbilda den 

befattningen, utan då blir det en konkurrens fakta i sig. Men vi lever i en bransch där det är lägsta pris 

som gäller, Då prutar man bort sådant. 

Det här var inget problem förut, för då fanns fortfarande de individerna kvar, det är sedan 5 år tillbaka vi 

börjar se resultatet. Man ser det ofta i programmen som heter byggfällan, fuskbyggarna osv. där man 

startar byggföretag utan att ha kompetens till det. Som konsument tror man att man är hemma men det är 

man inte, det finns ingen kompetens. Tidigare var det en ansvarigarbetsledare som var tvungen att utses, då 

visste man att åtminstone den personen höll ett vakande öga över allt. 

Detta i kombination med generationsväxlingen ute på landets stadsbyggnadskontor och 

byggnadsinspektioner blev allt tydligare, gjorde ju att de var ju inte heller ute och kontrollerade för de fick ju 

inte göra och gjordes de så var det av egenintresse. Men de timmarna fanns ju inte längre. För många år 

sedan när jag var ute på byggena hade man en relation med byggnadsinspektörerna, där diskussioner om 

dimensioner och potentiella fel kunde diskuteras och ”granskas” av en byggnadsinspektör. Den dialogen 

försvann när man införde ÄPBL. Då kom det en individ ut och skulle kontrollera en kontrollplan och 

den personen kom ju och gick dessutom var det väldigt många som utbildade sig. Detta på grund av att 

ändringen sammanföll med en lågkonjunktur i hela Sverige vilket gjorde att väldigt många fick sin 

utbildning via arbetsmarknadsutbildningsstöd, så det var ju inflation på kvalitetsansvariga. Siffrorna på 

antalet kvalitetsansvariga var missvisande då eftersom det var många som aldrig hade för avsikt att arbeta 

med dessa frågor. Detta var ett jätte problem och om man kollar på åldersstrukturen på 

stadsbyggnadskontoren har inte blivit bättre. 
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Vi varnade starkt för det som vi i Sverige har kunnat sitta och kolla på i andra länder, t.ex. att ett 

byggnad i något u-land har rasat och en väldig massa människor skadades. Då sa man att det kan aldrig 

hända i Sverige men det kan faktiskt hända i Sverige. Risken är inte helt borta i alla fall”. 

Följdfråga till fråga 2: Anser du att kontrollen och tillsynen har stärkts sedan införandet av 

nya PBL lagen (2010:900)? 

Varför tror du att de var för fega? 

”Jag tror att någonstans i bakgrunden så finns ett politiskt beslut om att man inte ska hitta på saker som 

fördyrar produktion på olika sätt. Det är ett eu direktiv, som Näringsdepartementet och Centern har lyft 

upp till en gyllene regel. Visst är det sant att införandet av en ny befattning fördyrar för vissa men den 

sunda konkurrensen är ändå att konkurrera med rätt kompetens och rätt förutsättningar. Något som 

seriösa byggare ändå ser till att ha, dvs. kompetenta människor på en byggarbetsplats. De finns ändå men 

saknar lagrum. De oseriösa ger tusan i det, samtidigt som det är de som skapar felen som syns på tv och i 

domstolar. Samtidigt som det är för dessa som man skapar lagen, det handlar ju inte om att göra det bästa 

bättre utan om att höja lägsta nivån. Politisk feghet, inkonsekvens och okunskap när man inte vill lyssna. 

Det finns väldigt få falla där alla säger samma sak men likt tusan gör politiken tvärtom”.
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Bilaga I 

Intervjusvar av Thomas Järphag Avdelningschef Syd Teknik, NCC: 

Följdfråga till frågan: vilka för- och nackdelar finns med rollen kvalitetsansvarig och 

kontrollansvarig samt kraven på dem? 

Tror du det kommer bli någon skillnad på kompetensen de kar kontroll och 

kvalitetsansvarig? 

”Ja i och med att certifieringen är mycket mer omfattande nu än tidigare och så är de tvingade att besöka 

arbetsplatsen. För många av dem var det tidigare ungefär som att vara med i en golfklubb. De kunde ju 

tagit en kvalitetsansvarig som inte varit på bygget. Han ska ju vara med hos byggnadsnämnden en gång och 

ha ett startmöte och sen skulle han lämna in ett slutbesked men det finns inget som säger att han har sett 

projektet. Hans uppgift var ju endast administrativ och se till att få in papperna på bygget. Med signatur. 

Nu är de ju tvungna att följa projektet för de ska ju skriva en berättelse till ett möte med 

byggnadsnämnden och så är de tvungna att ha ett slut möte på plats, vilket är en himla massa saker som 

de är upplåsta i”.  
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Bilaga J 

Övriga frågor ställda till Stig Åkerman 

Kommande fråga är ställd som en följdfråga till Hur ställer du dig till att en ev. brist på KA 

kan leda till ett byggstopp 2013? 

Men du tror inte att det är omöjligt att de skulle ske? 

”Nej vi har flaggat för detta till departementet, att det kan bli. Det var ju därför övergångsreglerna kom 

också. För att det kunde bli byggstopp, men sen kom övergångsreglerna. Men fortfarande så tror vi inte att 

det finns i närheten av de antalet certifierade kontrollansvariga som kanske behövs. Men vi får hoppas att 

intresset växer, att fler och fler utbildar sig och fler och fler som blir certifierade”. 

Kommande fråga är ställd som en följdfråga till Hur resonerar du kring en eventuell brist 

av certifierade kontrollansvariga? 

Tror du att det endast blir problematik på en- och tvåhusbyggnation eller den 

mindre byggnationen? Eller tror du att det kommer att drabba alla typer av 

byggnation? 

”Nej nu finns det i plan och byggförordningen. Finns det uppräknat när det inte krävs en kontrollansvarig, 

om inte byggnadsnämnden beslutar om annat, så att även om någon tycker ett det inte behövs en 

kontrollansvarig kan ändå byggnadsnämnden besluta att man tycker att du ska ha en kontrollansvarig. 

Det kan ju vara ett sätt att lösa ekvationen för regeringen, om bristen kvarstår efter ¾ av 2012. Att då 

komma med ytterligare förslag där det inte krävs en kontrollansvarig. Man lättar på kraven så att säga 

medger mer möjligheter för kommunerna att tala om när det inte krävs kontrollansvarig, då kan de 

resonera kring huruvida de känner till aktörerna, entreprenörer och byggherrar osv. då kanske man ja vet 

inte hur, men det kan vara ett sätt i stället för att förlänga övergångsreglerna. Men det är även bra om de 

precis som det står nu att kommunen kan besluta att det för ett visst projekt ändå krävs kontrollansvarig”. 

Andra frågor ställda till Stig Åkerman, Boverket 

I intervjuer som vi haft med SBI och NCC så återkommer man flertalet gånger till 

ansvarig arbetsledare bland annat tycker NCC att det saknas en mottagare, med 

den nya lagen fungerar sändaren men inte mottagaren? Hur tänker du och boverket 

kring detta? 

”ja alltså vi, jag var ju med på den tidigare lagstiftningen innan kvalitetsansvarig när det fanns en ansvarig 

arbetsledare och det var då mångt och mycket byggnadsnämndens förlängda arm på byggena på den tiden. 

Men den rollen försvann 1995 när kvalitetsansvarig kom in i bilden och då vet vi att, kvalitetsansvariges 

roll var otydlig då i samband med den lag ändringen och samarbetet med byggnadsnämnden och så vidare 

var inte heller så bra. Det är därför kontrollansvarig infördes. Innan den nya PBL ändrades, fanns en 

annan utredning som hette byggprocess utredningen och i den föreslog man att tillsammans med en 

kontrollansvarig skulle det även finnas en arbetsansvarig. Deras tanke var att man skulle uppnå två 

parter på byggarbetsplatsen, där den arbetsansvariga skulle tillhöra entreprenörens organisation, det var ju 

därför som den oberoende ställningen kom. Dt var ju då självklart att den arbetsansvarig och 

kontrollansvarig inte skulle ha en beroende ställning sinsemellan. Så att det var byggprocessutredningens 
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förslag vilket jag tycker var ett mycket bra förslag men nu vart det inte så. Lagstiftaren tog bara halva 

förslaget, den kontrollansvariga och hoppade över den arbetsansvarige. Som skäl för det beslutet angav man 

att det skulle fördyra för byggherren om det kravet på arbetsansvarig kom till, jag vet inte men jag tror inte 

att det hade blivit så mycket dyrare utan att man hade haft en bra jämvikt ute på byggena.  När man ar 

en som är ansvarig för arbetena och en som är ansvarig för att kontroller genomförs på rätt sätt”. 

Om den ansvarige arbetsledare hade införts tror du då att man hade uppnått en 

högre kvalitet eller kopplat till bygg fel och skärpningar på byggen? 

”Ja alltså det skulle blivit en helt annan jämnvikt på byggena och jag tror säkert att det skulle bidra till 

att man säkerställer att det som utförs blir bra”. 

Hur tänker man då kring kostnader som uppstår. 

”Man tänkte sig nog att en arbetsansvarig var en person till som den byggande måste engagera i sitt 

projekt”. 

Det är klart att det kostar pengar men om den arbetsansvarige kan ge extra kvalité 

till ett bygge så man slipper renovera i förtid, hur ställer man sig till det? Vilket 

resultat vill man uppnå långsiktigt? 

”Ja alltså den arbetsansvarige är ju hela tiden på byggarbetsplatsen, en kontrollansvarig är inte där varje 

dag, man får höra nu från verkligheten att det finns kontrollansvariga som kanske aldrig är ute på ett 

bygge utan att det är en ren administrativsyssla, vilket inte var tanken. Så att då hade man haft en person 

som var ansvarig för arbetenas utförande som har funnits på byggarbetsplatsen varje dag, och en 

kontrollansvarig som. För mig låter det som ljuv musik”. 

Självständighetskravet, hur tror du eller upplever du att man ville uppnå med det 

kravet? 

”Ja en självständig ställning till den som utför en åtgärd som ska kontrolleras, det är just det att man vill 

undvika snack eller misstanke om att någon har försökt gynna någon åt endera hållet. Eller bara rent att 

man är anställd och man då blir påverkad att bete sig på ett visst sätt. Utan det ska vara rena drag och 

rent på bordet”. 

Så tänker vi vidare igen, tillbaka till pratet om hur byggherrar knyter 

kontrollansvariga till sig vilket kanske inte spelar någon roll men om 

entreprenörerna gör det och att en kontrollansvarig har kanske 90 % av sin inkomst 

från en entreprenör, är inte det en beroende ställning då med? 

”Jo visst kan det bli så, men tillbaka till det jag uttryckt tidigare, för mig är nästan huvudsaken att en 

kontrollansvarig gör sitt arbete och uppträder på ett proffsigt och opartiskt sätt oberoende. Eftersom man ar 

sagt att han ska vara självständig. Man ska inte vara som person, något som borde ingå i dokumentet när 

man är certifierad, att man uppträder professionellt. Då ska man inte falla för frestelsen, så att man ens 

kan misstänkas att man försöker hjälpa någon eller gena på något sätt. Att man faller för påtryckningar 

eller vad det nu än kan vara. Då måste man stå upp för det uppdraget man har, att man är certifierad 

kontrollansvarig och ska utföra sina uppdrag på ett professionellt sätt vilket det ingår att man inte ska 

falla för något tryck, utan stå stadigt”. 
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Det kanske är extra viktigt nu, att man från kommunernas sida är noga med att 

anmäla till certifieringsorganen om man som kontrollansvarig inte uppträder och 

verkar på det sätt som det var tänkt? 

 ”Ja absolut, där spelar kommunen som du säger en viktig roll. Att följa upp processerna ute på bygget”. 

Flera intervjuade påpekar att byggbranschen är seg, både dem själva och 

kommuner, upplever du att det är så? Att det ofta är såhär när något nytt införs att 

det tar lie tid men sen händer allt 5 i 12 så kommer man igång och utbildar sig, kan 

du uppleva att det är så, eller är det bara? 

”Nä men alltså så är det, folk väntar in i det sista med att göra saker och ting. De vaknar sent, tyvärr är 

det så och jag vet inte vad det beror på. Tror man inte på vad som är sagt och skrivet? Allt för många 

väntar för länge känns det som ibland”. 

Man kan nästan tycka det nu, för jag har läst någonstans att ni spår att det ska 

behövas 8000 kontrollansvariga. Vad jag kunde se på er hemsida i dag finns det 

1500. Sen räknade jag lite grann på det hur många som skulle behöva certifieras 

varje dag för att komma upp i dessa siffror, vilket blev 30st om dagen innan året är 

slut. Det låter tufft tycker jag… 

”Ja den siffran vi har sagt, vi har sagt mellan 4000 och 8000 så att det är svårt att säga. Det är svårt att 

veta hur många uppdrag varje kontrollansvarig kan ta också, alla projekt rullar inte samtidigt och är i 

olika faser, så det är svårt att exakt tala om hur många som behövs. Men någon stans mellan 4000-

8000. Så man får väl hoppas att 4000 räcker och då behövs ”bara” 15st om dagen”. 

För när vi har gjort intervjuerna så är byggherrar entreprenörer generellt lugna, mer 

avslappnade och tänker att allt kommer lösa sig sen, det är inte vårt problem vi kan 

ju ändå inte utbilda våra egna. Problemet eller lösningen ligger inte hos oss. 

Medans kommunerna är mer hispiga över hur det ska fungera så det inte uppstår 

någon brist på dem. Men många av dem som vi har intervjuat upplever att det 

kommer bli en brist, och för att ett eventuellt byggstopp. Har tre förlag kommit 

fram antingen att förlänga övergångsreglerna ett år, eller som du sa att man lättar 

på när KA behövs, eller att man ska rucka på självständighetskravet, vilket tror du 

är det bästa? 

”Där har vi nu i vårt förslag till de allmänna råden talat om att de inte får vara anställda inom samma 

företag som ska utföra åtgärden. Det finns lite kommentarer till PBL där man sagt att man inte heller är 

lämpligt om de arbetar inom samma koncern. Att man då kan misstänka något eller att det finns på 

tryckningar. Men vi har i vårt förslag stuckit ut hakan lite grann och sagt, vilket vi kommer få synpunkter 

i maj, att det är okej om de arbetar inom samma koncern men inte i samma delar av företaget som utför 

arbetet utan man jobbar i något dotterbolag”. 

Så att om NCC eller något av de stora entreprenörerna skulle ha ett dotterbolag som 

endast sysslade med att vara kontrollansvarig, så skulle det kunna fungera? 
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”Ja precis, det är lite som du nämnde tidigare att nu handlar man upp kontrollansvariga. Huvudsaken är 

att den kontrollansvariga gör sitt arbete på ett professionellt sätt”. 

Sen har några inte alla men mest på entreprenör och i intervjun med SBI pratat om 

ansvaret som KA har att de anser att man verkar både civilrättslig och 

offentligrättsligt. Har du några tankar kring detta? Civilrättsligt avtal och riskerar 

ett offentlig rättsligt skadestånd. 

”Det har varit några rättsfall, det är naturligtvis så att de kontrollansvariga som tar påsig ett uppdrag åt 

en byggherre måste naturligtvis ha en ansvarsförsäkring. Det handlar om det, samtidigt kan kommunen 

ingripa med stöd av PBL om de upplever att de inte har skött sig och kräva att det ska komma en ny KA 

och i samband med detta anmäla till certifieringsorganet. Det är klart att kontrollansvarige, det kom en 

dom för ett tag sedan där den kontrollansvarige var kvalitetsansvarig det är enligt gamla lagstiftningen. 

Rätten kom fram till att han vart försumlig i samband med någon grundläggning så att företaget där han 

arbetade fick betala 1 miljon i skadestånd. Så då kan man börja undra om det är värt det, ska man bli 

utsatt för något sådant? Det måste också vara väldigt konstigt och hemskt att stå inför rätta för att man 

var försumlig i något avseende, om det är företaget eller man själv som får böta sådana belopp”. 

Det kanske kan skrämma lite, jag vet inte? 

”Nej inte jag heller”.
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