


Byggnadsstadgan 1959 



Plan- och bygglagen 1987 



PBL 95 – sedan gick det utför 

PBL 95 11 kap 5 § 



Plan- och byggförordningen 2011 



 Prop.2009/10:170 s 331 

 

Byggnadsnämnderna riskerar att ta på sig ett ansvar,  

om de inte vid behov gör påpekanden och kräver  

rättelser eller ens skaffa sig insyn i projektet  

- när de faktiskt har ett tillsynsansvar 

 

Tillsynsansvaret innebär en skyldighet – inte  

bara en rättighet – att ingripa när fattade beslut  

frångås, regler överträds och krav eftersätts. 

Om byggnadsnämndens arbetsplatsbesök  



Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök 

Bygglovsprövning 

Anmälan 

Villkors- 

besked 

Tekniskt samråd 

Startbesked 

BN-tillsyn 

Slutsamråd 

Slutbesked 

Certifierad kontrollansvarig 

Ev certifierad sakkunnig 

Ansökan 

Arbetsplatsbesök av BN minst en gång om:  

- man haft tekniskt samråd 

- om det inte kan anses obehövligt 

- alltid vid ett stort eller komplicerat projekt 

  

Protokoll skickas till BH och KA 

 

10:29 Kompletterande villkor eller 

kontroller om behovet inte kunde 

förutses vid startbeskedet. 
11:8 Rätt till tillträde 



Arbetsplatsbesöket –varför? 

Skapar förtroende för systemet 

Betonar vikten av samhällets krav 
- man ska inte brinna inne, 

- kunna nyttja byggnad trots funktionshinder, 

- inte bli sjuka av mögel, 

- barn ska inte ramla från balkongen, 

- begränsa energianvändningen, 

- tak ska inte rasa  

BN är sista utposten för att säkerställa krav 

Erfarenheter skapar bättre tekniska samråd 



Hur går arbetsplatsbesöket till? 

Kontrollera: 
- Kontrollplanens genomförande 

- KA:s dokumentation och  

  erfarenheter 

- Att bygglovet följs 

- Att villkor följts 

- Att inget uppenbart strider  

mot byggreglerna  

Sture Olsson, Leksand 



Skulle detta ha kunnat förhindras? 

Det behöver inte vara stora spännvidder!!! 

http://gfx.aftonbladet-cdn.se/multimedia/archive/01128/takras_forsa1_-_MD_1128730w.jpg


Skulle detta ha kunnat förhindras? 



Arbetsplatsbesök leder till mer arbete 

Slarv/fusk 



Men kan rädda liv! 



Ibland hjälper det inte 



Behöver man verkligen krypa in i kryputrymmet? 



Det kanske luktar! 



Det räcker kanske att titta sig omkring 



Prop. s.320  ”Om kommunens handläggare t ex ser att ett husbygge på ett  

olämpligt sätt dryper av fukt, bör detta kunna föranleda nya kontrollinsatser  

samt ett ifrågasättande av aktörerna” 

Det här händer hela tiden 



Prop. 2009/2010:170 s 317 

BN bör vägra startbesked om t.ex  
    

   energihushållningskraven inte klaras 
 
   en stomkonstruktion inte är tillräckligt stabiliserad 
 

   bygget inte har tillräckligt fuktskydd 
 
   fukttillståndet inte hinner sjunka under  
    redovisad byggtid 
 
   utrymningsvägar inte uppfyller kraven 
 
   en brandsäkerhetsfråga inte är belyst 
 
   tillgänglighetsfrågorna inte är tillräckligt belysta  
 

Ett vägrat startbesked får överklagas 



Prop. s 320:  

”Därför kan en aldrig så bra kontrollplan inte helt ersätta  

ett faktiskt besök på bygget med öppna sinnen”. 





Ett slutsamråd genomförs om det inte är uppenbart obehövligt.                                                                

– normalt på byggarbetsplatsen                                             

Diskussionspunkter: 

 

Kontrollplanens genomförande och  

hur villkor följts 

Avvikelser från byggreglerna 

KA:s utlåtande 

KA:s och BN:s dokumentation över  

byggplatsbesök m.m.  

Behov av andra åtgärder 

Förutsättningar för slutbesked 

Slutsamråd 

 

 

 

Byggnadsnämnden  

ska föra protokoll 

Bygglovsprövning 

Anmälan 

Villkors- 

besked 

Tekniskt samråd 

Startbesked 

BN-tillsyn 

Slutsamråd 

Slutbesked Ansökan 

Prop: ”Feik” bör polisanmälas 



En annan slags tillsyn 



3 § Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den 

eller de statliga myndigheter i övrigt som regeringen 

bestämmer och av byggnadsnämnden 

(tillsynsmyndigheterna).  

Tillsynsmyndigheter 

Tillsynsmyndigheterna 

ska samarbeta med 

varandra ……... 

PBF 8:14 Länsstyrelsen ska: 

- ge tillsynsvägledning i länet genom  

att ge byggnadsnämnden råd  

och stöd i nämndens tillsynsarbete 
 

- följa upp och utvärdera BN:s  

tillsynsarbete 

 



Byggherreansvaret 

10:5 Byggherren ska 

se till att varje åtgärd 

som byggherren låter 

utföra genomförs enligt 

kraven i PBL och 

BBR/BKR och att detta 

kontrolleras enligt 

kontrollplanen som BN 

fastställer 

Prop. ”Tillsyn förtar inte byggherrens ansvar” 

Utreds just nu- klart 3 november 


