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Abstract 

Purpose: Throughout the 290 municipalities in Sweden, building inspectors work 

with applying the Planning and Building Act (PBL).  Within the legislation the term 

“expert” (in Swedish “sakkunnig”) is present, where the amendment in the law 2011 

introduced a requirement for certification. The majority of all certification areas for 

experts that should have been introduced were left out and at present there is no 

possibility of applying the law as it was intended. The study therefore investigates 

how the building inspectors handle the absence of certification areas and persons 

without certifications.  

The aim of the study is to investigate how the municipalities building inspectors make 

sense of the interpretation of the term expert and how it is used in the application of 

the Planning and Building Act.  

Method: The study has been following a qualitative method in the form of interviews 

with nine building inspectors in six different municipalities. The interviews are 

confidential. The method also includes an initial literature study. The interview 

answers has been noted, generalized and compared by the method of comparison. 

Findings: In all the municipalities there is a mixture of certified experts and those 

who lack certification. All the building inspectors interpret the term expert as a 

certified person, but sometimes they deviate from using certified persons. The 

influence on building inspectors’ interpretation of the term expert is foremost the 

social work environment and the colleagues that one has. It can be stated that the 

handling is a reflection of the building inspectors’ sensemaking and that most 

municipalities handle the absence of certified persons by looking at the 

reasonableness in the situation. 

Implications: The problem that the study describes has come true through interviews 

with the building inspectors. PBL is not applied as it should be with certified experts, 

because there is a lack of regulations for more areas and a lack of certified persons in 

some municipalities. The building inspectors however do not experience a major 

problem with the handling because they cover the laws deficiencies and lack of 

certification areas by applying the older Planning and Building Act (ÄPBL), and 

making their own assessments. The inspectors handle it in a pragmatic and reasonable 

manner rather than legally correct. 

Limitations: The study is limited to investigate experts within the framework of PBL. 

Because certified persons in charge of inspections have a different role compared to 

other experts, they are not included in this study. 

Keywords: PBL, ÄPBL, expert, certified, building inspector, sensemaking



Sammanfattning 

ii 

Sammanfattning 

Syfte: Runt om i Sveriges 290 kommuner jobbar byggnadsinspektörer med att 

tillämpa Plan- och bygglagen (PBL). Inom lagstiftningen förekommer begreppet 

sakkunniga, där man i lagändringen 2011 införde krav på certifiering. Majoriteten av 

alla certifieringsområden för sakkunniga som skulle ha införts uteblev och i nuläget 

saknas möjlighet att tillämpa lagen som den var menad. Studien undersöker därför hur 

byggnadsinspektörerna hanterar avsaknaden av certifieringsområden och personer 

utan certifiering. 

Målet med studien är att utreda hur kommunernas byggnadsinspektörer skapar 

mening till tolkningen av begreppet sakkunnig och hur det används vid tillämpningen 

av Plan- och bygglagen.  

Metod: Studien har följt en kvalitativ metod i form av intervjuer med nio 

byggnadsinspektörer i sex olika kommuner. Intervjuerna är konfidentiella. Till 

metoderna hör också en inledande litteraturstudie. Intervjusvaren har antecknats, 

generaliserats och jämförts genom metoden komparation.  

Resultat: I samtliga kommuner förekommer det en blandning av certifierade 

sakkunniga och de som saknar certifiering. Alla byggnadsinspektörer tolkar begreppet 

sakkunnig som en certifierad person, men vissa avviker ibland från att använda 

certifierade personer. Det som påverkar byggnadsinspektörernas tolkning av 

begreppet sakkunnig är främst det sociala arbetsklimatet och de kollegor som man 

har. Det kan konstateras att hanteringen är en spegling av inspektörernas 

meningsskapande och att de flesta kommuner hanterar avsaknaden av certifierade 

personer genom att se det rimliga i situationen.  

Konsekvenser: Den problematik som studien framställer besannades via intervjuerna 

med byggnadsinspektörerna. PBL tillämpas inte som den ska med certifierade 

sakkunniga, då det saknas föreskrifter för flera områden samt att det saknas 

certifierade personer i vissa kommuner. Inspektörerna upplever dock inte något större 

problem med hanteringen, eftersom de täcker upp lagens brister och avsaknad av 

certifieringsområden genom att tillämpa den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL), och 

gör egna bedömningar. Inspektörerna hanterar det på ett pragmatiskt och rimligt sätt 

snarare än lagmässigt korrekt. 

Begränsningar: Studien begränsas till att undersöka sakkunniga inom ramen för 

PBL. Eftersom certifierade kontrollansvariga har en annorlunda roll jämfört med 

andra sakkunniga behandlas de inte i denna studie. 

Nyckelord: PBL, ÄPBL, sakkunnig, certifierad, byggnadsinspektör, 

meningsskapande 
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1 Inledning 
Denna studie behandlar hur begreppet sakkunnig tolkas och tillämpas enligt Plan- och 

bygglagen (PBL) hos kommunernas byggnadsinspektörer. Examensarbetet (15 hp) är 

en del av utbildningen Byggnadsteknik, byggnadsutformning med arkitektur vid 

Jönköpings Tekniska Högskola (180 hp). Examensarbetet är ett uppdrag från 

Kungälvs kommun.  

1.1 Bakgrund 
I Sveriges 290 kommuner jobbar byggnadsinspektörer med att tillämpa Plan- och 

bygglagen (PBL) med tillhörande förordningar och föreskrifter. Trots att man arbetar 

utifrån samma lagstiftning uppfattar många att saker tolkas och tillämpas olika i 

kommunerna.  

Den 2 maj 2011 infördes nu gällande PBL som bland annat skulle stärka upp 

kontrollerna vid byggnationer och ge ett förtydligande av vad kontrollplanerna ska 

innehålla (Prop., 2009/10:170). Det infördes att det ska framgå i vilken omfattning 

kontrollerna görs av en certifierad sakkunnig (PBL 2010:900). I den äldre plan- och 

bygglagen (ÄPBL 1987:10) stod det endast att kontrollen skulle göras av en fristående 

sakkunnig. Då fanns inget krav på certifiering.  

I rapporten Förstudie kontrollplan har Boverket undersökt hur kontrollplanerna har 

upplevts efter lagens införande och om syftet med lagen har uppfyllts. Rapporten 

belyste endast problemen på en generell nivå och granskade kontrollplaner fastställda 

2012. Förstudien belyste att regelverket inte följs på den nivå som var avsett och att 

det förekom många brister i kontrollplanerna. (Boverket, 2014:10) Boverkets 

förstudie gick inte närmre in på frågan om sakkunniga och det är därför av intresse att 

utreda begreppet sakkunnig och hur det tolkas av byggnadsinspektörerna. 

1.2 Problembeskrivning 
PBL har tillämpas i snart sex år och därmed bestämmelsen om certifierad sakkunnig. 

Boverket skriver på Kunskapsbanken att de inte har tagit fram regler för certifiering 

inom alla områden. Idag finns det endast fem. Arbetet med nya föreskrifter har inte 

blivit klart och Boverket menar att ansvaret inte bara är deras att få systemet med 

certifiering att fungera. Certifieringar utfärdas av ett ackrediterat företag som i sin tur 

blivit godkända av Swedac, myndigheten för kvalitet och säkerhet. Boverket menar att 

det måste finnas företag som vill jobba med att certifiera personer och att det finns 

personer som vill bli certifierade. (Boverket, 2016a)  

Tanken var att Boverket skulle ta fram generella kompentenskrav (föreskrifter) och att 

branschorganisationerna skulle ta fram specifika kompentenskrav inom branschen 

som ett komplement. Om en riktig certifiering saknades skulle byggnadsinspektörerna 

kunna använda sig av branschens kompetenskrav för att kunna godta en ocertifierad 

sakkunnig. Regeringen anförde dock att detta sätt inte skulle vara möjligt på grund av 

EU:s tjänstedirektiv. (Byggutbildarna, 2016) 

Problematiken medför att kommunerna inte kan tillämpa lagen fullt ut som det var 

tänkt. Det innebär att byggnadsinspektörerna kan bli tvingade att improvisera eller gå 

utanför lagen för att försöka säkerställa att byggnationerna går rätt till 

(Byggutbildarna, 2012). Byggutbildarna Rune Johansson AB har via sina nyhetsbrev i 

Nytt & Viktigt i en artikel framfört att det leder till att byggnadsinspektörerna själva 
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måste bedöma vad som ska kontrolleras och hur det ska ske då certifieringsområden 

saknas (2013). 

Redan i propositionen En enklare plan- och bygglag anförde remissinstanserna, bland 

annat Swedac och Boverket, oro för hur det skulle fungera med en tredejpartskontroll 

(Prop., 2009/10:170). I Boverkets förstudie 2014:10 som granskat 171 kontrollplaner 

fastställda av kommunerna har de upptäckt att behovet av certifierade sakkunnig 

sällan omnämns, men att det kan förekomma i samrådsprotokoll eller i beslut om 

startbesked. 

Problemet har lett till att bygglovenheten i Kungälvs kommun vill att begreppet 

sakkunnig utreds och att det undersöks hur andra kommuner tillämpar PBL (Bilaga 1). 

Hur menar lagstiftaren att begreppet ska användas och hur tillämpas och tolkas det i 

praktiken? 

Hur ska byggnadsinspektörerna hantera avsaknaden av certifieringsområden och 

ocertifierade personer? De behöver vid fastställande av kontrollplan säkerställa att 

kontrollerna blir utförda på korrekt sätt. Det som behöver belysas är om begreppet 

sakkunnig används i vidare bemärkelse än en person som är certifierad. Hur skapar 

byggnadsinspektörerna mening till begreppet och vad påverkar denna tolkning? För 

att förstå tolkningen används teorin meningsskapande som i korta drag betyder hur 

man skapar mening till något, här en tolkning (Weick, 1995). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att utreda hur kommunernas byggnadsinspektörer skapar 

mening till tolkningen av begreppet sakkunnig och hur det används vid tillämpningen 

av Plan- och bygglagen. 

För att uppfylla målet ska följande frågeställningar besvaras: 

1. Hur tolkar och använder kommunernas byggnadsinspektörer begreppet 

sakkunnig? 

2. Vad påverkar byggnadsinspektörernas tolkning av begreppet sakkunnig? 

3. Hur hanterar kommunernas byggnadsinspektörer avsaknaden av certifierade 

sakkunniga inom vissa områden? 

1.4 Avgränsningar 
Studien utgår från 10 kap. 8 § PBL om sakkunniga i kontrollplaner, men inkluderar 

krav på sakkunniga som ställs inför startbesked eller bygglov. Sakkunniga som 

används inom tillsyn eller annan typ av arbete än bygglovprocessen kommer inte 

behandlas. Eftersom certifierad kontrollansvarig (KA) har en annan roll jämfört med 

andra sakkunniga behandlas inte KA:s roll här. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 1 har redogjort för bakgrunden och problemet samt fastställt målet för studien 

och de frågeställningar som ska besvaras. 

I kapitel 2 beskrivs metoderna som använts för att svara på frågeställningarna. Här 

redogörs för en kvalitativ intervjustudie. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

studiens trovärdighet. 

I kapitel 3 lyfts det teoretiska ramverket som visar kopplingarna till frågeställningarna 

och koppling mellan teorierna. Lagstiftningen för ämnet beskrivs samt hur begreppet 

sakkunniga används idag. Det som genomsyrar hela studien är teorin om 

meningsskapande som ligger till grund för att besvara frågeställningarna.  

I kapitel 4 presenteras empirin i arbetet som tagits fram via intervjuer med sex 

kommuner. De svar som framkommit presenteras och kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. 

I kapitel 5 görs analys av empirin och varje frågeställning besvaras. Kapitlet och 

rapporten knyts ihop av kopplingen till målet. 

I kapitel 6 förs en diskussion med slutsatser kring resultatet. Kapitlet tar även upp 

metoddiskussion och de begränsningar som studien har haft och avslutas med förslag 

till vidare forskning. 

Sist i rapporten listas de referenser och bilagor som använts i arbetet. 
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2 Metod och genomförande 
Studien har ett kvalitativt angreppssätt med intervjuer för att samla in empirisk data. 

Litteraturstudie inom området genomförs för att kunna ställa upp teoretiskt ramverk 

och skapa en problemformulering. Kapitlet beskriver de valda metoderna och hur 

arbetsgången har varit i studien. Avslutningsvis resoneras det kring trovärdigheten. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien handlar om att undersöka hur begreppet sakkunnig används ute i praktiken 

och eftersom källan till data kommer ifrån människor, s.k. "mjuk data", lämpar sig en 

kvalitativ metod (Ejvegård, 2009).  Kvalitativ forskning är mer inriktad på hur 

människor upplever sin värld och försöker förstå världen utifrån 

undersökningspersonernas erfarenhet, vilket är vad studien går ut på (Bell, 2016; 

Kvale & Brinkmann, 2009). En kvalitativ metod har valts framför en kvantitativ då 

man på ett fritt sätt kan tillgodogöra sig människors uppfattning. 

Undersökningen genomfördes med intervjuer av nio byggnadsinspektörer. Intervjuer 

är lämpligt att göra med experter inom ett område, som i detta fall, och det utsnittet 

får representera den praktiska verkligheten. För att på bästa sätt ta reda på åsikter, 

tyckanden, uppfattningar och kunskaper hos en grupp personer, är intervjuer lämpligt. 

Utifrån intervjusvaren används komparativ metod för att jämföra resultaten. 

(Ejvegård, 2009) 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

För att besvara frågeställningarna behöver valda metoder redovisas. Nedan följer vilka 

metoder som används för de olika frågorna. 

Kopplingen mellan frågeställningarna och de valda metoderna framställs i Figur 1 

nedan. 

 

 

Figur 1. Redovisar kopplingen mellan frågeställningar och metodvalen. 
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byggnadsinspektörer begreppet 

sakkunnig? 
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tolkning av begreppet sakkunnig? 

 

Hur hanterar kommunernas byggnads-

inspektörer avsaknaden av certifierade 

sakkunniga inom vissa områden? 

Komparation 
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2.2.1 Frågeställning 1 
Hur tolkar och använder kommunernas byggnadsinspektörer begreppet 

sakkunnig? 

För att besvara frågan genomförs intervjuer med byggnadsinspektörer i olika 

kommuner. Frågorna grundar sig i den teoretiskt bakgrunden som tagits fram via 

litteraturstudien. Eftersom frågorna kan rymma flera typer av svar, trots en enhetlig 

lagstiftning för alla, är det lämpligt med en kvalitativ metod där intervjuobjekten får 

utrycka sig fritt i förhållande till frågorna (Bell, 2009). 

2.2.2 Frågeställning 2 
Vad påverkar byggnadsinspektörernas tolkning av begreppet sakkunnig? 

Med denna fråga är byggnadsinspektörernas åsikter viktiga att fånga upp eftersom 

svaren kan vara mångskiftande. Därför är det lämpligt att också här använda intervju 

som kvalitativ metod. Även här grundar sig frågorna i teoretisk bakgrund, främst 

teorin om meningsskapande, som tagits fram via litteraturstudie. 

2.2.3 Frågeställning 3 
Hur hanterar kommunernas byggnadsinspektörer avsaknaden av certifierade 

sakkunniga inom vissa områden? 

För att besvara frågan genomförs intervjuer eftersom det är viktigt att fånga upp 

byggnadsinspektörernas uppfattning, då frågan berör kärnan i problemet. Utifrån 

empirisk data görs en så kallad komparation. Komparation som metod hjälper till att 

förklara fenomenet men måste tillämpas försiktigt då objekten måste vara möjliga att 

jämföra med varandra (Ejvegård, 2009).  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Här beskrivs de valda metoderna för att svara på frågeställningarna. 

2.3.1 Litteraturstudie 
En litteraturgenomgång genomförs för att få förståelse och fördjupning i ämnet (Bell, 

2016). Litteraturstudien är en förutsättning för studiens grundarbete. Metoden för 

litteratursökning går ut på att definiera vad man ska söka efter och ta fram relevanta 

nyckelord, samt kritiskt granska och ta ställning till de referenser man hittat (Bell, 

2016). 

2.3.2 Intervju 
Att intervjua experter på området är det väsentliga i studien. Målet är att sätta sig in i 

den intervjuades föreställningsvärld och förstå personens sätt att resonera (Trost 

2010). 

Vid intervjuer använder man sig av olika former; strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade (Bell, 2016). Trost skriver dock att olika intervjuformer benämns på 

olika sätt, men att överensstämmelsen är liten (2010). Här användes en hög grad av 

standardisering, d.v.s. förutsättningarna för intervjun är lika för alla (så lika som 

möjligt) och en relativt låg grad av strukturering, i betydelsen att personen bara kan 

svara på ett bestämt sätt (Trost, 2010). Att ha en hög grad av strukturering på frågorna 

i en intervju är inte meningsfullt, då kan man lika gärna göra en enkät. Trost skriver 

också att det inte finns några intervjuregler som man måste förhålla sig till (2010). 

Vid formuleringen av frågorna är inte ordalydelsen det viktigaste. Det man ska tänka 

på är att frågorna inte ska vara ledande, inte ha outtalade förutsättningar, inga 
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värderande frågor och att man tar en fråga i taget. När man ställer frågorna är det 

viktigt att vara objektiv och medveten vid den skevhet (bias) som kan uppstå om man 

inte håller disciplin. (Bell, 2016) 

Ett urval av vilka som ska intervjuas måste göras. Det finns olika strategier och ett av 

dem är att välja de miljöer som liknar varandra, eller de som skiljer sig något från 

varandra. Fördelen med att välja liknande miljöer är att det ger en ökad säkerhet i 

resultatet, men fördelen med att välja olika miljöer är att resultaten kan bli mer 

varierande och att man eventuellt kan dra slutsatser kring om miljön har betydelse för 

resultatet. (Ahrne & Svensson, 2015). 

2.3.3 Komparation 
Syftet med komparation är att man vill förklara ett fenomen och att det är viktigt att 

belysa både likheter och skillnader. Man måste vara försiktig så att det man jämför 

faktiskt går att jämföra, annars är resultatet av komparationen meningslös. Om det 

behövs ska en "sortförvandlig" genomföras, så att två företeelser kan bli jämförbara, 

t.ex. för att kunna jämföra två länders valutor. (Ejvegård 2009) 

Underökningens utgångsläge lämpar sig för komparation då en byggnadsinspektör i 

en kommun är jämförbar med en byggnadsinspektör i en annan kommun och ingen 

sortförvandling behöver ske. Därmed är risk för fel minimerade och det finns stora 

möjligheter till ett meningsfullt resultat där likheter och skillnader mellan 

byggnadsinspektörerna kan analyseras. 

2.4 Arbetsgång 
För att besvara frågeställningarna har en inledande litteraturstudie om ämnet 

genomförts. Sökningar har gjorts och granskats utifrån nyckelorden; sakkunnig, 

meningsskapande, kontrollansvariga, kontrollplaner, tredjepartskontroll, kommuner, 

PBL, ÄPBL och Boverket samt certified expert, sensemaking, interpretation och 

Weick’s sensemaking in organizations.  Därifrån har det teoretiska ramverket tagit 

form. 

Utifrån det teoretiska ramverket har frågor tagits fram för intervjuerna på ett 

standardiserat men lågt strukturerat sätt. Övergripande frågeteman och frågor med 

några förberedda följdfrågor har tagits fram. I övrigt lät författarna personerna som 

intervjuades vara fria i sina svar. 

Författarna har i sitt urval valt byggnadsinspektörer på olika stora kommuner runt om 

i Sverige med syfte att skapa variation, eftersom övriga förutsättningar i studien är 

likartade. Då miljöerna i urvalet är liknande ger det en ökad säkerhet i resultatet. Sex 

olika kommer runt om i Sverige har valts med olika storlekar och förutsättningar i 

antalet anställda. 

Som intervjuplats har eftersträvats ett mötesrum på arbetsplatsen där 

byggnadsinspektören arbetar, för att miljön ska vara ostörd och intervjupersonen ska 

känna sig säker och avslappnad. Vid intervjun upplystes om att konfidentialitet råder. 

Ingen ska kunna identifieras i rapporten och endast författarna känner till varifrån 

informationen kommer. (Trost, 2010) 

Författarna har valt att inte spela in intervjuerna för att det kan vara hämmande för 

intervjupersonerna (Trost 2010). Författarna har beaktat att alla kanske inte vill ställa 
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upp på att bli inspelade och då skulle det råda olika förutsättningar. Efter intervjun har 

intervjuaren suttit kvar i mötesrummet själv, eller annan ostörd plats, och protokollfört 

intervjun utifrån anteckningar. Anteckningarna följdes upp med ett mejl till 

intervjupersonen och vid behov följt upp med telefonsamtal. (Bell, 2016) Fördelen 

med detta sätt framför en ljudinspelning med avskrift är att man omedelbart gjort en 

bearbetning och protokollfört det viktigaste och undvikit tidsödande arbete med 

många sidor utskriftstext med delvis ointressant innehåll. 

Efter att intervjuerna genomförts har de sammanställts. Frågeställningarna har från 

empirin kunnat besvaras, analyserats samt diskuterats. 

2.5 Trovärdighet 
Trovärdigheten i resultatet och slutsatserna kommer från tillförlitlighet och giltighet, 

även omnämnt som reliabilitet och validitet. Begreppen har uppkommit ur kvantitativ 

forskning och kan därför vara svårt att tillämpa på kvalitativ forskning, men det är 

ändå viktigt att intervjuer och litteraturgenomgångar genomförs på ett trovärdigt sätt 

(Trost, 2010). 

Tillförlitligheten med att frågeställningarna utgår från lagstiftning gör att det valda 

ämnet är snävt avgränsat. Metoden att använda komparation ger därför en hög 

reliabilitet eftersom byggnadsinspektörerna går att jämföra med varandra. 

Undersökningen genomförs som en studie av sex kommuner, som får representera 

verkligheten (Ejvegård, 2009). Därför är det av intresse om detta utsnitt går att göra 

överförbart för en ökad trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015). Författarna menar att 

utsnittet är överförbart och representativt för hur begreppet sakkunniga används och 

tolkas även i andra kommuner eftersom resultatet berör en så smal grupp i samhället 

som har samma spelregler att förhålla sig till. Detta ger studien hög trovärdighet. 

Reliabiliteten i de intervjuer som genomförts förstärks med att författarna innan 

intervjuerna skickat frågeteman till byggnadsinspektörerna. Då är de förberedda på 

ämnena och kan ge tillförlitliga och genomtänka svar. 

Validiteten i studien bekräftas genom intervjufrågor som kopplats till 

frågeställningarna. Frågorna har valts ut från teoretisk bakgrund och egna erfarenheter 

av bygglovprocessen. Författarna har genom sin yrkeserfarenhet med tillämpning av 

PBL grundläggande förståelse av kommuner och de byggnadsinspektörer som blir 

intervjuade. Giltigheten stärks av att författarna på ett tillförlitligt sätt kan registrera 

och tolka svaren. 
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3 Teoretiskt ramverk 
För att svara på frågeställningarna som ställts behöver rådande praktik och fakta lyftas 

fram som en vetenskaplig grund. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och centrala begrepp 
Studien behandlar ett ämne som härrör ur lagstiftning och därför måste lagar och 

föreskrifter redovisas. Teorin behandlar även de grunder och tankegångar som förts 

vid införandet av de nya reglerna. Den vetenskapliga teorin för att svara på 

frågeställningarna och förstå tolkningen av begreppet sakkunnig är 

”meningsskapande”. Den teorin är den centrala utgångspunkten i studien. 

Kopplingen mellan frågeställningarna och de centrala begreppen framställs i Figur 2 

nedan. 

 

Frågeställningar Centrala begrepp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Redovisar kopplingen mellan frågeställningar och centrala begrepp. 

3.2 PBL, PBF, BFS 
Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF) beslutas av 

regering och riksdag. Boverkets författningssamling (BFS) är föreskrifter och 

allmänna råd som ges ut av Boverket, den myndighet som har regeringens och 

riksdagens uppdrag att besluta i bl.a. byggfrågor. Den äldre Plan- och bygglagen som 

upphörde att gälla 2011 kallas numera för ÄPBL. 

Vid byggnation används en kontrollplan där det framgår om kontrollpunkterna utförs 

som en egenkontroll eller av en sakkunnig. Kontrollansvarig lämnar ett förslag till 

kontrollplan och kontrollpunkter. Byggnadsinspektören kan ha synpunkter på 

förslaget och eventuellt kräva tillägg av sakkunnigkontroll. Byggnadsinspektören 

fastslår och godkänner kontrollplanen i ett startbesked. Kontroller utförda av 

sakkunniga lämnar vid färdigt bygge in ett intyg till byggnadsinspektören. (Boverket, 

2016b) I vissa fall kan det krävas intyg i samband med bygglovet eller före 

startbesked. 

PBL, PBF, BFS 

Meningsskapande 

Hur tolkar och använder kommunernas 

byggnadsinspektörer begreppet 

sakkunnig? 

 

Vad påverkar byggnadsinspektörernas 

tolkning av begreppet sakkunnig? 

 

Hur hanterar kommunernas byggnads-

inspektörer avsaknaden av certifierade 

sakkunniga inom vissa områden? 

Begreppet 

sakkunniga 
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3.2.1 PBL och PBF 
Regeringen beslutade 2007 att tillsätta en byggprocessutredning kallad "Bygg - helt 

enkelt!". Den syftade till att ge förslag på förenklingar och förtydliganden i 

lagstiftningen och resulterade i en ny PBL med många ändringar, ny disposition och 

en språklig översyn. (Prop. 2009/10:170, SOU 2008:86) Utredarna till "Bygg - helt 

enkelt!" skriver att det i kommunerna fanns en vag uppfattning om vilka krav på 

utbildning och erfarenhet man skulle ställa på "fristående sakkunniga" i ÄPBL och att 

godkännandet av personer därför var slumpvis och godtycklig (SOU 2008:86). Man 

ansåg också att begreppet "fristående sakkunniga" var missvisande och deras förslag 

blev att ändra det till "särskilt sakkunniga", vilket infördes i PBL (SOU 2008:86). 

Samtidigt behövde certifieringskravet införas på grund av EGs tjänstedirektiv, vilket 

också tog bort möjligheten för kommunerna att göra en lokal bedömning av enskilda 

personers kompetens (Prop. 2009/10:170). Paragrafen om kontroller och särskilt 

sakkunniga blev följande: 

10 kap. 8 § Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska 

utföras 

1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 

2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana 

åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet 

med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta 

ändamål… (PBL 2010:900) 

Propositionen ”En enklare Plan- och bygglag” kommenterar att paragrafen i huvudsak 

liknar sin motsvarande paragraf i ÄPBL, 9 kap. 9§, men att kravet på certifiering har 

införts (Prop. 2009/10:170). Det är inte meningen att byggnadsinspektörerna ska ha 

kompetens inom alla tekniska områden för att kunna avgöra om en lösning uppfyller 

kraven eller inte (SOU 2008:86). När kompetensen inte räcker kan man använda sig 

av sakkunnigintyg, men byggnadsinspektörerna kan inte ifrågasätta ett 

sakkunnigintyg, vilket framgår av PBF 7 kap 4 § (PBF 2011:338). 

PBF anger också i 7 kap. 2 § att särskild hänsyn ska tas till den risk för allvarliga 

personskador som uppkommer om byggnadsverket inte uppfyller kraven, när det 

prövas om något ska kontrolleras av en sakkunnig (PBF 2011:338). 

3.2.2 Boverkets föreskrifter - BFS 
Boverket ska ange kompetenskrav för certifierade personer, som verifieras genom ett 

ackrediterat certifieringsorgan. På så sätt säkerställs både kompetens inom området 

och samhällskraven. (Prop. 2009/10:170) 

Det finns certifieringsregler för sakkunniga inom följande fem områden: 

 SAK - sakkunnig inom brandskydd 

 CEX - certifiering av energiexpert 

 KUL - sakkunnig inom kulturvärden 

 TIL - sakkunnig inom tillgänglighet 

 OVK - sakkunniga funktionskontrollanter (ventilation) 

 (BFS 2011:15, 2011:16, 2011:17, 2011:18, 2012:6, 2007:5-2016:15) 

Alla dessa certifieringsområden, med mindre förändringar, fanns redan då PBL 

infördes och några nya har inte tillkommit. Boverket skulle ha fastställt föreskrifter 

inom områdena fuktsäkerhet, buller, geoteknik, betong, samt trä- och 
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stålkonstruktioner (Boverket 2011:1). Trots det finns det vid skrivande stund inte fler 

certifieringsområden än förut. Certifieringsorganen ansåg inte att det skulle bli en 

tillräckligt lönande affär så Boverket gick inte vidare med sina planer (Nytt&Viktigt, 

30 juni, 2016). 

3.3 Begreppet sakkunnig 
Begreppet sakkunnig används i olika former. Utredningen ”Bygg - helt enkelt!” menar 

att begreppet sakkunnig är missvisande och beskriver alla de olika typer av 

sakkunniga tredjepartskontrollanter som finns; ackrediterade eller oackrediterade samt 

med eller utan stöd i samhällskraven. Det finns de som är certifierade enligt ett 

certifieringsorgan och de som är kontrollanter baserat på olika branschregler. (SOU 

2008:68) Andra benämningar som också förekommer är auktoriserad, godkänd, 

diplomerad, licensierad etc. Ett antal exempel är certifierad besiktningsman, 

våtrumskontrollant och behörig elinstallatör, där samtliga "sakkunniga" saknar stöd i 

samhällskraven. Personerna inom alla dessa grenar kan förstås anses sakkunniga på 

sitt område, även om byggnadsinspektörerna kan ifrågasätta deras utlåtanden (SOU 

2008:86). 

Utredarna i ”Bygg - helt enkelt!” övervägde om branschregler som innehåller 

kompetenskrav kan ligga till grund för byggnadsinspektörernas bedömning av 

sakkunnigkompetens, men de ville inte sträcka sig så långt då det saknas 

kunskapskrav om samhällskraven och att det vore mest lämpligt att Boverket gör 

dessa föreskrifter. De var dock positiva till att branscherna själva medverkar till att 

branschreglerna kan bli en grund för sakkunnigcertifiering. Utredarna förutsatte att 

Boverket skulle fortsätta att upprätta certifieringsföreskrifter med kompetenskrav. 

(SOU 2008:68) 

I en rapport innan införandet av PBL diskuterades alla takras p.g.a. snö som skett och 

man resonerade kring kravet på tredjepartskontroll. Här framhävdes vikten av 

dimensioneringskontroll för att säkerställa konstruktionen. En konstruktör menade att 

”kompetenskrav i form av certifiering borde införas för samtliga projektörer och 

entreprenörer i byggbranschen”. (Nohrstedt, 2010) 

Propositionen skrev att certifiering av personer inte sker och att det inte krävs i 

önskvärd omfattning. Den anser också att det borde finnas certifierade sakkunniga på 

alla områden som omfattas av de krav som ställs i lagen. (Prop. 2009/10:170) I 

propositionen stod också att regeringen genom verkställighetsföreskrifter kommer 

reglera när kravet på sakkunnig bör ställas (Prop. 2009/10:170). 

3.4 Meningsskapande 
Meningsskapande är en översättning av det engelska ordet sensemaking som helt 

enkelt betyder making sense, d.v.s. hur man skapar mening (Weick, 1995). I denna 

studie handlar det om att skapa mening till en eller flera tolkningar av begreppet 

sakkunnig. Karl E. Weick presenterade 1995 i sin bok Senesemaking in Organizations 

ett sätt att förklara hur personer och organisationer skapar mening till situationer (J. H. 

Mills, Thurlow & A. J. Mills, 2010). Detta koncept kommer att redogöras för här. 

3.4.1 Meningsskapande och tolkningar 
I vardagligt tal så hör man ofta att människor tolkar saker, men man hör sällan att de 

har gjort ett meningsskapande, däremot kan man höra att någon gjort något förståeligt. 
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Meningsskapande är något som vi människor har gjort hela livet och ägnar oss åt i 

olika situationer hela tiden. (Weick, 1995) 

Många brukar använda sig av tolkningar (engelskans interpretation) som en synonym 

med meningsskapande (Bredmar, 2002; Weick, 1995). Weick menar att detta i sig inte 

är fel, men att det tar bort fokus från ett djupare plan av meningsskapandet; att 

verkligen förstå olika faktorer som nyanserar meningsskapandet (1995). Tolkningar är 

något som ofta diskuteras i samband med t.ex. lagtexter och fokuserar därmed på 

någon typ av text. Tolkning kan bokstavligen förklaras som att ord förklaras med ett 

annat ord, medan meningsskapande fokuserar på hur en text eller ett ord är uppbyggt 

och hur det läses. (Weick, 1995) Personer börjar ofta med att göra en tolkning och 

sedan skapar man en rimlig historia som leder fram till tolkningen, som Harold 

Garfinkel summerar med ”the interpretation makes good sense” (Weick, 1995, s. 11). 

Tolkningen är alltså produkten av meningskapandet (Bredmar, 2002), eller att 

meningsskapandet används för att förstå tolkningen av något. Som Weick uttrycker 

det: ”Nyckelskillnaden är att meningsskapande handlar om hur människor skapar vad 

de tolkar” (1995, s. 13). 

3.4.2 Vad påverkar meningsskapandet? 
För att förstå meningsskapande och vad som påverkar det har Weick presenterat sju 

karaktäristiska faktorer (1995). De utgör kärnan för varför man gör den tolkning som 

man gör och vad som påverkat det meningsskapande som har lett fram till den 

tolkningen. Processen med att försöka skapa mening till saker är därför ständigt 

pågående. Andra faktorer som påverkar meningskapandet är identitetsskapandet, 

retroperspektivet, miljön, det sociala, fokus på utvalda signaler och att vi drivs av det 

som är rimligt snarare än korrekt. (Weick, 1995) 

Identitetsskapandet 

Detta handlar i korta drag om att skapa mening till den individ som meningsskapar. 

Vilka vi är och vad som har skapat våra liv är avgörande för hur vi tolkar saker. De 

erfarenheter vi har haft genomsyrar oss och påverkar oss i olika situationer. Det kan 

röra sig om vad man har för bakgrund; ens uppväxt, vilka vänner man umgåtts med 

eller tidigare arbetserfarenheter. När förändringar sker i vår organisation ställer vi oss 

frågor som; vilka är vi och hur gör vi saker? Hur vi sedan svarar på dessa frågor 

påverkar våra identiteter och vår organisation. (J. H. Mills, et al., 2010) 

Retroperspektivet 

För att kunna förstå det vi ställs inför idag behöver vi blicka tillbaka på hur man gjort 

tidigare och jämföra. Vi måste förlita oss på det förflutna för att kunna skapa mening. 

(J. H. Mills, et al., 2010) 

Miljön 

Miljön vi verkar i påverkar hur vi skapar mening. Meningsskapandet kan hämmas av 

miljön eller fortsätta att utvecklas i den miljö som vi själva har bildat (J. H. Mills, et 

al., 2010). Miljön kan vara den fysiska miljön, men främst är det t.ex. den 

arbetssituation som vi skapat runt oss som påverkar oss. 

Det sociala 

Hur vi integrerar med andra människor och det samspel som utspelar sig på en 

arbetsplats bidrar till vårt meningsskapande. Organisationens rutiner och regler, sättet 

vi använder vårt språk och hur vi beter oss har en inverkan på hur vi skapar mening. 



Teoretiskt ramverk 

12 

Om rutiner saknas blir vi tvungna att återgå till våra egna sätt att tolka. (J. H. Mills, et 

al., 2010) 

Fokus på utvalda signaler 

Processen för meningsskapande fokuserar på vilka element och signaler som vi 

plockar upp samtidigt som vi ignorerar andra. För att kunna bekräfta vår tolkning av 

något behöver vi plocka ut valda signaler. Här spelar den retrospektiva aspekten in när 

vi behöver blicka tillbaka på tidigare erfarenheter för att kunna ta fram lämpliga 

element. Samtidigt tittar vi även på de rutiner vi har för att förstå vår nuvarande 

situation. (J. H. Mills, et al., 2010) Här kommer också identitetsskapandet in i bilden 

då olika personer kan välja ut olika signaler beroende på situationen och individens 

förmåga att hitta dessa signaler påverkar meningsskapandet (Linderoth, 2016). 

Rimligt snarare än korrekt 

I vårt sätt att förstå drivs vi av det som verkar rimligt istället för det som verkar 

korrekt. Det kan leda till att vi kanske fattar felaktiga beslut när vi ska bestämma vad 

som är rätt och fel. Våra olika uppfattningar, hur vi är som individer, påverkar också 

vad vi anser är rimligt. (J. H. Mills, et al., 2010) 

Pågående 

Att skapa mening är en pågående process som aldrig slutar. Förändringar i våra 

rutiner och vårt sätt att jobba gör att vi ständigt måste skapa mening till vår nuvarande 

situation. När vi väl har skapat mening så inträffar något nytt som gör att vi måste 

börja om processen igen. (J. H. Mills, et al., 2010) Man kan se meningsskapandet som 

en process som rör sig i en konstant cirkel. 

Weick påstod att alla dessa sju faktorer är av lika vikt för processen, men menar också 

att någon eller några kan vara mer eller mindre dominanta beroende på situationen (J. 

H. Mills, et al., 2010). Alla dessa faktorer har också med varandra att göra. Genom att 

studera de sju faktorerna kan man hitta en förklaring till varför man har gjort som man 

gjort (J. H. Mills, et al., 2010). 

3.4.3 Varför och hur börjar man meningsskapa?  
Weick försöker ge förklaring till varför man börjar meningsskapa. Han skriver att 

Schroeder, Van de ven, Scudder och Polly (1989) beskriver det som att människor når 

en viss gräns av missnöje i en situation och upplever då en chock och vidtar därefter 

åtgärder för att lösa missnöjet (Weick, 1995). Chocken stör den pågående processen, 

som måste lagas på ett rimligt sätt (Weick, 1995). En sådan chock kan uppstå när 

något nytt införs i organisationen, t.ex. en ny lag, som gör att rutinerna ändras, vilket 

tvingar individerna att skapa mening till den nya situationen (J. H. Mills, et al., 2010). 

Man påbörjar meningsskapandet när det finns en tvetydighet eller osäkerhet. 

Tvetydighet innebär att människor försöker skapa mening för att de är förvirrade av 

att det finns för många tolkningar. Osäkerheten innebär att människor istället påbörjar 

meningskapandet för att de inte vet om några tolkningar. Det är dessa två som inleder 

själva chocken. (Weick 1995) 

Tvetydighet kan uppstå på många sätt. Det kan t.ex. finnas för många tolkningar som 

är olika och motstridiga. Bristen på information kan vara en bidragande faktor och 

vad problemet egentligen handlar om. Oftast leder tvetydigheten till osäkerhet. 

(Weick, 1995) 
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Man strävar efter att svara på frågan ”vad gör man nu?” efter att ha identifierat ett 

problem. Svaret inleds ofta med handlingar, men även samtal som leder till en 

förståelse och en delad uppfattning hos individerna. (Weick et al., 2005) Weick 

använder i sin presentation av meningsskapande från 1995 begreppen övertygelser 

och handlingar. Övertygelsen grundar sig i att man tror något, vilket får formen av att 

man argumenterar eller förväntar sig något. Handlingarna kan ta formen av 

engagemang eller manipulation. Meningsskapande handlar om att binda ihop 

övertygelserna och handlingarna (Weick, 1995). Dessa två är som cykler snarare än 

linjära sekvenser och båda är lika viktiga för att skapa en förståelse och att skapa 

mening (Weick et al., 2005). 

I organisationerna håller man ofta möten och det är där som argumentationerna startar 

och där man samtalar med varandra för att skapa mening (Weick, 1995). Ett centralt 

begrepp för meningsskapande är att man kommunicerar med varandra (Weick et al., 

2005). Detta knyter an till det sociala och att vår miljö påverkar vårt meningskapande. 

I en organsation är det vanligt att chefen eller någon annan i ledande position är 

manipulatörer av arbetsplatsens miljö. Manipulationen innebär handlingar som skapar 

miljöer som människor kan förstå och hantera och därmed skapa mening. (Weick, 

1995) Detta leder också till att vissa personer i en organisation har en tendens att 

influera andra med sitt meningsskapande (J. H. Mills, et al., 2010).  

3.1 Sammanfattning av valda teorier 
I Figur 3 redovisas kopplingen mellan de olika centrala begreppen. Lagstiftningen är 

grundläggande för att förstå ämnet, det är härifrån som problemet härrör. Utifrån hur 

begreppet används och uppfattas får man en bild av nuläget, men även historiken. 

Lagstiftningarna och användningen av sakkunniga är starkt kopplat till varandra. 

Teorin meningsskapande genomsyrar alltsammans. De som har gjort utredningarna 

och rapporterat om problemet har använt sig av meningsskapande. 

 

Figur 3. Redovisar kopplingen mellan de centrala begreppen. 

Meningsskapande 

PBF BFS 

Begreppet 
sakkunniga 
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4 Empiri 
Intervjuer har genomförts hos sex kommuner med totalt tio byggnadsinspektörer. 

Intervjufrågorna har tagits fram utifrån den teoretiska bakgrunden och problematiken 

som framställts. Intervjufrågorna finns i Bilaga 7. 

4.1 Kommunerna och individerna 
Kommuner i olika storlek och delar av Sverige har valts ut och presenteras i Tabell 1. 

Stora kommuner har ett invånarantal mellan 100-300 tusen, mellanstora kommuner 

25-45 tusen och små kommuner 10-15 tusen. Samtliga kontor benämns 

"bygglovenheten", även om varje kommun kan använda olika namn. 

I kommunerna skiljer det hur enheterna är uppbyggda. Bygglovprocessen sker i två 

steg; först bygglovprövning och sedan prövning av startbesked. Startbeskedet föregås 

av ett tekniskt samråd och efterföljs av arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. 

För att skilja dessa åt benämns hädanefter bygglovprövningen som ”Skede 1” och 

startbesked till slutbesked som ”Skede 2”. Skede 1 hanteras normalt av 

bygglovhandläggare och skede 2 av byggnadsinspektörer, men detta kan variera. 

Tabell 1. Kommunerna 

 

Byggnadsinspektörerna kan ha olika titlar inom sin respektive kommun, men i denna 

studie benämns alla som ”Inspektörer” om de jobbar med skede 2. Inspektörerna 

presenteras i Tabell 2. 

  

Kommun Inspektör Kommuntyp Expansiv Bygglovenheten

Storkommun 1 A, B Stadspräglad Ja 15 st inspektörer

Handlägger skede 1 och 

skede 2

Storkommun 2 C Stadspräglad

Landsbygd

Ja 15 st inspektörer

Handlägger skede 2 i alla 

ärenden

Mellankommun 1 D, E Stadspräglad

Landsbygd

Ja 3,5 st inspektörer

Handlägger skede 2 där 

tekniskt samråd krävs

Mellankommun 2 F, G Landsbygd Nej 3 st inspektörer

Handlägger skede 2 i alla 

ärenden

Småkommun 1 H Landsbygd Nej 2 st inspektörer

Handlägger skede 2 där 

kontrollansvarig krävs

Småkommun 2 I Landsbygd Nej 1 st inspektörer

Handlägger skede 2 där 

kontrollansvarig krävs
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Tabell 2. Individerna/Inspektörerna 

 

4.2 Det sociala arbetsklimatet 
Under intervjuerna ställdes frågor om hur det ser ut med rutiner på arbetsplatsen samt 

hur många möten de har och hur de hanterar frågor. 

4.2.1 Rutiner 
Samtliga inspektörer tycker att de har välutvecklade rutiner och/eller policys, riktlinjer 

och bedömningar. Alla uttrycker också att vissa inte är nedskrivna eller att det internt 

kan skilja lite i bedömningar. Det gäller dock inte den ensamma inspektören i 

Småkommun 2. Småkommun 1 som har två inspektörer svarar mer osäkert och "tror" 

att de arbetar ganska lika, men att bedömningarna är egna. 

Anledningar till avvikande arbetssätt anges vara t.ex. att "alla är olika individer" och 

"vissa gör som de alltid gjort". Storkommun 2 anger att arbetssättet blir mer lika desto 

fler rutiner som införs och att arbetssättet har varit mer spretigt förr. 

Inspektör Ålder 
(ca)

Utbildning 
(i grunden)

År som 

inspektör

ÄPBL 
(jobbat 

med)

Erfarenhet 

byggarbets-

plats

Går på 

magkänsla eller 

laghänvisning

Inspektör A 

Kvinna 

Storkommun 1

30 Bygging. 7 Ja, lite Nej Kollar hänvis-

ningar, mer man 

kan: magkänsla

Inspektör B 

Man 

Storkommun 1

40 Civiling. 

väg/vatten

5 Nej Ja Magkänsla

Inspektör C 

Man

Storkommun 2

50 Karting. 12 Ja Nej Erfarenhet, 

kollar annars 

hänvisningar

Inspektör D 

Kvinna

Mellankommun 1

30 Bygging., 

bygglov-

handl.

1,5 Nej Ja Kollar 

hänvisningar

Inspektör E 

Man

Mellankommun 1

60 Bygging. 11 Ja Ja Magkänsla, 

erfarenhet

Inspektör F 

Man

Mellankommun 2

60 Bygging. 6 Ja, lite Ja Magkänsla

Inspektör G 

Man

Mellankommun 2

50 Bygging. 8 Ja Ja Kollar 

hänvisningar om 

nya frågor

Inspektör H 

Man

Småkommun 1

50 Bygging. 16 Ja Ja Kollar 

hänvisningar om 

nya frågor

Inspektör I 

Kvinna

Småkommun 2

40 Bygging. 

Dataing.

8 Ja Nej Erfarenhet, 

kollar annars 

hänvisningar
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4.2.2 Möten 
Alla kommuner säger att de ofta diskuterar frågor internt, utom två. Den ena är 

ensaminspektören i Småkommun 2 och den andra Storkommun 1, som har ett 

annorlunda arbetssätt med många planerade småmöten. Flera inspektörer uppger att 

det diskuteras spontant "varje dag" eller "hela tiden" och att det är korta snabba frågor 

som man diskuterar kollegor emellan. Viktigare frågor som fler behöver höra svaret 

på tas på ett planerat möte. Alla kommuner har planerade möten, vanligen minst ett i 

veckan, vid behov, eller flera möten. 

Här skiljer sig storkommunerna, som har fler möten än mellan- och småkommunerna, 

och särskilt Storkommun 1 som har minst 5 planerade möten i veckan där 

inspektörerna närvarar. Storkommun 1 menar att små möten ofta, varje dag, har gjort 

att spontana frågediskussioner inte är lika vanligt längre. Gemensamt för 

storkommunerna är också att de har många olika typer av möten som ett sätt att 

hantera frågor. I Sorkommun 2 går man på dessa möten vid behov. 

4.2.3 Frågehantering 
Storkommunerna anger att de löser frågor internt, annars vänder de sig till Boverket. 

Storkommun 2 har även ett eget system som de sparar frågor och svar i. 

Mellankommunerna nämner att de vänder sig till chefen och Boverket, två inspektörer 

nämner även grannkommuner. Även mellankommunerna löser till största del sina 

frågor internt. Inspektör D frågar den person som är tillgänglig för stunden. En 

inspektör i Mellankommun 2 säger att de förr hade mycket kontakt med Boverket men 

inte nu för "de svarar inte på ärendespecifika frågor". Inspektör E i Mellankommun 1 

säger att han vänder sig till nyare/yngre kollegor när det gäller vad som står i lagen. 

Han tycker att de är mer insatta i exakt vad lagen säger idag. 

Småkommun 1 löser också de flesta frågor internt trots att där bara finns två 

inspektörer. Annars vänder sig Inspektör H till stadsarkitekten, Boverkets 

kunskapsbank, letar rättsfall och ibland ringer han länsstyrelsen. Den minsta 

kommunen med en ensaminspektör nämner flest ställen att vända sig till för att få 

svar. Hon nämner samma som Inspektör H, utom länsstyrelsen, men även kontakt 

med grannkommunerna, strandskyddsdelegationens hemsida, Google-sök och 

konsulthjälp med kulturmiljöfrågor. 

De flesta kommuner har nämnt att de vänder sig till räddningstjänsten för frågor som 

rör brandsäkerhet. Samtliga inspektörer i alla kommuner upplever att det är lätt att 

diskutera frågor med kollegor. 

4.3 Sakkunniga 
Inspektörerna fick frågor som berör tolkningen och användningen av sakkunniga och 

hur de hanterar kontrollplanerna och intygen. De fick också frågor om de upplever 

problem med begreppet och hur det används. 

4.3.1 Tolkning 
Inspektörerna fick frågan vad en sakkunnig är för dem och fem (Inspektör C, D, G, H, 

I) svarade direkt: ”en som är certifierad.” Inspektör E och F var mer inne på någon 

som kan sin sak, mer än inspektören, men att personen ska vara certifierad. Inspektör 

A och B i Storkommun 1 ansåg att en sakkunnig är någon som kan sin sak eller är 

certifierad. Inspektör B poängterade att det viktiga var att det var rätt person för rätt 
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sak. Han sade att begreppet är något man slänger sig med när någon kan sin sak. 

Inspektör G tog också upp detta, men underströk att om personen inte är certifierad så 

är det egentligen ingen sakkunnig. 

Inspektör A, B, C, H, I har tittat i utredningarna vid behov men inte direkt läst dem. 

Inspektör C, H och I anser inte att det påverkar deras tolkning av sakkunniga. 

Inspektör E och G satte sig in i utredningarna när de kom, då var det mycket 

diskussioner om hur man skulle göra inför nya PBL. De säger dock att det snart har 

försvunnit ur minnet. Inspektörerna H och I anser inte att hanteringen från ÄPBL 

påverkat deras synsätt, även fast de jobbat med ÄPBL. 

Inspektör D anser att lagen är tydlig med vad en sakkunnig är och har därför inte haft 

något behov att kolla i de utredningar som föregick PBL. Hon har hämtat information 

och lärt sig skillnaderna via utbildningar och fortsätter att kontinuerligt lära sig. 

Inspektör A, B och C i storkommunerna tar del i information inom respektive område 

för certifierade sakkunniga. 

4.3.2 Användning 
Här presenteras kommunvis hur de använder sig av sakkunniga i det dagliga arbetet. I 

samtliga kommuner förekommer en blandning av certifierade och ocertifierade. 

Samtliga inspektörer uppger att arbetssättet inte ändrats nämnvärt sedan införandet av 

nya PBL. Fyra av inspektörerna anser också att kvalitén med sakkunniga ökat med 

tiden. 

 

Storkommun 1, Inspektör A och B 

Inom kulturmiljöfrågor ska personen alltid vara certifierad om ett utlåtande begärs. 

Inom brand ställs inte det kravet, de uppger att de vet vem som har rätt kompetens och 

att det finns för få certifierade inom brand. Tillgänglighet granskar de mycket själva, 

men kräver alltid ett utlåtande om något är oklart. De accepterar utlåtanden inom 

tillgänglighet från både certifierade och ocertifierade. 

De är medvetna om skillnaden mellan en certifierad och en ocertifierad och att de 

skulle kunna kräva certifierade oftare, men ser inget problem i att använda sig av 

sakkunniga på det sätt de gör. De tycker att de löser det mesta själva och inte alltid 

behöver kräva en sakkunnig. Deras sätt är en kombination av smidighet och 

rättsäkerhet för att kunna säga "ja" med gott samvete. De tycker inte deras arbetssätt 

har ändrats förutom att det är lättare att kräva certifierade nu när det finns fler, jämfört 

med när PBL infördes. 

Storkommun 2, Inspektör C 

Nästan all kompetens finns inom kontoret, olika personer har olika områden att 

fördjupa sig i. Inspektör C håller t.ex. på att certifiera sig inom tillgänglighet. Brand är 

ett viktigt område och där skickar de alltid remisser till brandkåren. Andra 

sakkunnigområden som de oftast jobbar med är ventilation, kultur och energi. Man är 

tydlig med att en sakkunnig är en certifierad person, inget annat accepteras inom de 

fem certifieringsområdena. Inom andra områden kallar man ocertifierade personer för 

tredjepartskontrollanter. Inspektör C säger att det är de som har tillsynsansvaret och 

tycker att det är viktigt att bygga för alla i samhället, inte att byggherrens pengar ska 

styra. 
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Mellankommun 1, Inspektör D och E 

Inspektör D tycker att folk använder begreppet fel och försöker använda sig av andra 

benämningar när det handlar om ocertifierade personer. Inspektör E säger att en 

sakkunnig ska vara certifierad, men kontrollerar det inte. Bygglovenheten använder 

sig av sakkunniga inom områdena energi, ventilation samt tillgänglighet och brand 

vid större projekt. Bygglovhandläggarna använder sig ibland av sakkunniga inom 

kultur. Inspektör D tycker det saknas certifierade inom brand, det blir svårt att kräva 

det då. Det kompenseras med att brandfrågor remissas till brandkåren för granskning, 

och ibland påpekar brandkåren att en sakkunnig bör tas in. 

Mellankommun 2, Inspektör F och G 

Sakkunniga förekommer i bygglovskedet inom kultur och tillgänglighet, de allra flesta 

som används inom dessa områden är certifierade. Ventilation förekommer ofta och 

där kollar de upp certifieringen. Exempel på ocertifierad som används är sotaren. De 

tycker själva att de slirar på begreppet ibland, men det är för att det saknas certifierade 

personer. 

Småkommun 1, Inspektör H 

Här använder man sig mest av certifierade sakkunniga i större projekt, men det 

förekommer inte så ofta. Det används särskilt inom brand och energi, men vissa som 

gör energiberäkningarna är ocertifierade. Man använder sig oftast av sakkunniga inom 

tillgänglighet. Ventilation förekommer hela tiden och där är man noga med att kolla 

certifieringen. Kultur använder de sig inte av eftersom de tycker att det finns 

tillräcklig kompetens på kontoret. 

Småkommun 2, Inspektör I 

Inspektör I använder vanligen sakkunniga vid större projekt samt vissa ombyggnader 

eller utvändiga arbeten på skyddade hus. Även här är större projekt ovanliga. 

Inspektör I använder sig nästan bara av sakkunniga inom tillgänglighet men ibland 

även inom kultur. Hur viktig certifieringen är beror på hur avancerat ärendet är och 

förr kunde man i större grad godkänna utlåtanden från ocertifierade. 

4.3.3 Kontrollplaner 
Storkommun 2 och de två småkommunerna är noga med att det ska stå rätt i 

kontrollplanen och påpekar om begreppet sakkunnig används fel. Om det är en 

ocertifierad person ska dennes namn stå i kontrollplanen. Storkommun 1 menar att 

KA använder begreppet sparsamt, men om det skulle stå fel när det krävs en 

certifierad skulle de påpeka det. 

I Mellankommun 1 gör de intervjuade inspektörerna olika. Den yngre Inspektören D 

påpekar om det står fel och kräver ändring av kontrollplanen medan den äldre 

Inspektören E inte gör det. Han litar på att företagen och KA ansvarar för att 

handlingarna är riktiga. Inspektör D säger att det är skillnad mellan större och mindre 

projekt, där de större oftast använder sakkunniga rätt men i mindre projekt verkar den 

allmänna uppfattningen vara att en sakkunnig är "någon som kan sin sak". Hon tror 

också att den yngre generationen byggnadsinspektörer upplevs mer nitiska för att de 

håller sig uppdaterade och inte har det gamla sättet med ÄPBL i bakgrunden. 

I Mellankommun 2 påpekar man inte fel användning av ordet i kontrollplaner, det blir 

osmidigt att hantera tycker inspektörerna. Även om de inte påpekar fel kan de för sin 

egen skull göra skillnad och kollar ibland upp om en person är certifierad eller inte. 
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Sammantaget uppger byggnadsinspektörerna att sakkunniga i kontrollplaner främst 

förekommer inom brand, kultur och tillgänglighet, men även ventilation. 

4.3.4 Intyg 
Flera olika typer av intyg begärs in före slutbesked, både på områden där det finns 

certifiering och på områden där certifieringsföreskrifter saknas. Exempel på intyg som 

begärs in från andra områden kan vara dimensioneringsintyg, sotarintyg, 

elsäkerhetsintyg, provtryckningsprotokoll och våtrumsintyg. Benämningen på dessa 

kan variera mellan kommunerna. 

Storkommun 2 bedömer intyg från ocertifierade utifrån om de är godkända enligt 

branschregler, men förtroende för personen och vad KA säger spelar in. Om det 

behövs hjälp med bedömningen finns all kompetens inom kontoret. I Mellankommun 

1 och småkommunerna gör inspektörerna egna bedömningar och frågar kollegor om 

något är oklart. Inspektör D i Mellankommun 1 säger också att hon, likt Storkommun 

2, bedömer intygen utifrån om de är godkända enligt branschregler. Mellankommun 2 

har ett enat synsätt, de litar på intygen som man ska enligt lagen, men tillägger att "om 

de stämmer är en annan sak". Gemensamt är att de i regel inte tittar så noga, de anser 

att man ska kunna lita på intygen. Inspektörerna i Mellankommun 2 säger att man 

förlorar vitsen med systemet om man ifrågasätter och att man inte ska behöva bedöma 

så hårt, bara om det ser misstänkt ut. Storkommun 1 hanterar intyg från certifierade 

och ocertifierade på samma sätt. De kollar om intyget är rimligt, om det kommer från 

en välkänd byggare eller ej. Om det är en okänd byggare kollar de lite mer. Om något 

är oklart gör de, som andra kommuner, en gemensam bedömning i gruppen eller 

kollar med någon som kan området. 

Flera inspektörer har upplevt att de inte kan lita på intyg från certifierade eller 

ocertifierade. Storkommunerna har ifrågasatt intyg från certifierade personer, båda 

upplever att det är byggherrens pengar som styr den sakkunniges utlåtande, snarare än 

opartiskhet. En av storkommunerna har varit nära att anmäla en certifierad sakkunnig 

och den andra har begärt att få intyget omskrivet, så att det blev mer rimligt. Även en 

av småkommunerna har tvivlat på en certifierad persons intyg; De två första 

certifierade ville inte åta sig byggherrens uppdrag, men den tredje skrev ett positivt 

utlåtande. Inspektör C i Storkommun 2 säger att det blir en bortgallring av sakkunniga 

som är obekväma för byggherren. Den erfarne inspektören E i Mellankommun 1 och 

de två erfarna inspektörerna i Mellankommun 2, samt inspektören i Småkommun 1 

berättar om situationer när de varit på byggarbetsplatsen och sett tveksamheter men 

sedan fått ett intyg där allt är bra. Inspektör E i Mellankommun 1 känner sig inte trygg 

med våtrumsintygen när den som utfört arbetet själv ska intyga att det är korrekt 

utfört. Inspektörerna i Storkommun 1 undrar om det verkligen sker en kontroll, därför 

att de upplever att kontrollpunkterna är slentrianmässigt avbockade i kontrollplanen. 

Inspektören i Småkommun 1 har någon gång vägrat slutbesked p.g.a. felaktigt intyg, 

men har aldrig anmält en certifierad. Han tycker det är svårt att veta vad man ska göra 

i en sådan situation, då skulle man behöva bevisa att personen gjort fel. Ska man 

vägra slutbesked, kräva in ett annat utlåtande, överklaga? Den yngre Inspektören D i 

Mellankommun 1 har alltid litat på certifierades intyg. Ensaminspektören i 

Småkommun 2 har någon gång känt att hon inte kan lita på intyg, men att de måste 

accepteras ändå enligt lagen. 



Empiri 

20 

4.4 Upplevda problem 
De flesta kommuner upplever inget direkt problem med hanteringen av begreppet 

sakkunnig. Inspektör A i Storkommun 1 anser att lagstiftningen krånglade till det och 

att sakkunniga skulle vara certifierade var motsträvigt i början. Mellankommun 2 

upplever problem med att man behöver gå utanför ramarna i lagstiftningen och måste 

acceptera en ocertifierad för att det saknas certifierade. Mellankommun 1 anser att 

lagen är tydlig, men tycker ändå att det är en begreppsförvirring; Vad ska man 

egentligen kalla en person som är kunnig på sin sak om man inte får säga sakkunnig? 

Vid frågan om det saknas certifieringsområden uppger två av inspektörerna att det 

skulle behövas inom konstruktion. En nämner fukt och en annan dagsljus. I 

småkommunerna ser man inget särskilt behov, de hanterar sällan större ärenden. 

Många av inspektörerna tycker att det borde finnas fler certifierade inom de områden 

som finns. Inspektör D anser att de områden som inte har krav på certifiering ändå har 

sina branschregler och de som skriver intygen har genomgått utbildningar och är 

kunniga på sina områden. 

Inspektörerna i Mellankommun 2 uppger att det kanske är för hårda krav för att bli 

certifierad, medan Inspektör C i Storkommun 2 tycker tvärtom; alla kan läsa sig till 

det. Han säger att man ska ha en fristående ställning och att det är en brist i 

opartiksheten. Han upplever att certifierade inte alltid går att lita på då han erfarit att 

de haft direkta fel. I Storkommun 1 upplever man också problem med att man känt sig 

tvungna att säga ”ja” till ett intyg från en certifierad och att olika certifierade ibland 

sagt emot varandra. Om de fått motstridiga intyg måste de lyssna på det intyg som är 

mest positivt för byggherren. Både Storkommun 1 och Mellankommun 1 anser att 

inspektören borde ha rätt att ifrågasätta intyg från en certifierad. 

Alla inspektörer känner sig mer eller mindre säkra på hur de ska hantera begreppet 

sakkunnig. I Storkommun 1 anser de att de kan använda sig av ordet sakkunnig även 

om personen inte är certifierad, men de håller ändå isär begreppen sakkunnig och 

certifierad sakkunnig. Inspektör G i Mellankommun 2 menar att man inte alltid kan 

göra som man ska enligt lagen. Inspektör F anser att detta är ett problem och känner 

sig därför osäker på hur begreppet ska användas. Inspektör D i Mellankommun 1 och 

Inspektör H och I i småkommunerna känner sig osäkra på när man ska kräva en 

certifierad sakkunnig.  

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Intervjuerna har redovisat likheter och olikheter. Kommunerna, 

byggnadsinspektörerna och deras bakgrund har presenterats. 

Empirin har utifrån intervjuerna presenterat hur det sociala arbetsklimatet och 

arbetsmiljön ser ut med rutiner, möten och frågehantering. Intervjuerna har behandlat 

frågor om hur byggnadsinspektörerna tolkar och använder begreppet sakkunnig i 

arbetet. De har fått förklara hur de hanterar sakkunniga och hur de bedömer intyg. En 

viktig aspekt har varit om och hur de hanterar skillnaden mellan certifierade 

sakkunniga och ocertifierade. 

Empirin avslutas med byggnadsinspektörernas upplevda problem och om de anser att 

det saknas områden där certifieringskrav behövs. 
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5 Analys och resultat 
Den insamlade empirin via intervjuerna används här för att analysera och komma 

fram till ett resultat som svarar på frågeställningarna i studien: 

1. Hur tolkar och använder kommunernas byggnadsinspektörer begreppet 

sakkunnig? 

2. Vad påverkar byggnadsinspektörernas tolkning av begreppet sakkunnig? 

3. Hur hanterar kommunernas byggnadsinspektörer avsaknaden av certifierade 

sakkunniga inom vissa områden? 

5.1 Analys 
Det kan konstateras att kommunerna har både skillnader och likheter i vad som 

påverkar deras meningsskapande av sakkunniga och hur det används. För att kunna 

analysera svaren behöver kommunerna och individerna generalliseras något. 

I samtliga kommuner förekommer en blandning av certifierade och ocertifierade och i 

vissa fall råder brist på certifierade. Några inspektörer önskar certifiering för området 

konstruktion, men de flesta vill hellre ha fler certifierade inom de områden som finns, 

särskilt brand. Att de inte ser något direkt behov av fler certifieringsområden kan bero 

på att de inte ser något problem med dagens hantering.  

Utredningen "Bygg helt enkelt" ville komma bort från den godtyckliga användningen 

av "fristående sakkunnig" i ÄPBL, som inte gav någon information om hur man 

skulle bedöma dessa personer och deras kompetens. Därför uppfattades begreppet 

som rättsosäkert och istället infördes det nya begreppet "särskilt sakkunnig", med krav 

på certifiering. Eftersom många certifieringsområden uteblev lever det gamla 

rättsosäkra sättet kvar parallellt med det nya och de problem som det medförde. Även 

om inspektörerna inte uttryckligen sagt att ÄPBL påverkar deras synsätt, fortsätter de 

att tillämpa ÄPBL, med egna bedömningar, på alla områden som saknar certifierade 

sakkunniga. Dock har alla byggnadsinspektörer klart för sig vad skillnaden är men 

anser inte att de behöver gå utanför lagens ramar. 

Propositionen 2009/10:170 tog upp problemet med att certifiering inte sker eller krävs 

i önskad omfattning. När inspektörerna inte kräver certifiering upprätthåller de 

problemet med avsaknaden av certifierade personer. För att säkerställa kontrollerna 

har de hittat andra "rimliga sätt" för att göra en korrekt bedömning. Tre inspektörer 

känner behov av klargörande när man ska kräva en certifierad sakkunnig, något som 

regeringen skulle ha tagit fram, enligt Propositionen. Kontentan är att 

byggnadsinspektörerna gör så gott de kan, med de medel och signaler som de har att 

tillgå. 

När inspektören prövar om en kontroll ska göras av en sakkunnig, ska hänsyn tas till 

risken för personskador (PBF 7:2) För att säkerställa att alla nödvändiga kontroller 

görs av någon med rätt kunskap agerar inspektörerna retroperspektivt och förlitar sig 

på det gamla arbetssättet i ÄPBL. Intentionen med PBL och införandet av sakkunniga 

med certifiering blev alltså inte som regeringen tänkt. Förarbetena till PBL menar 

också att intyg från certifierade inte ska behöva granskas, eftersom den sakkunnige är 

"expert" och inte inspektören. Många av inspektörerna uppger att de litar på intygen 

och inte läser så noga, medan vissa gör en rimlighetsbedömning. Detta gäller intyg 

både från certifierad och ocertifierade. 
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Bygglovenheterna utgörs av många individer men det individuella identitetsskapandet 

verkar inte ha så stor genomslagskraft i meningsskapandet. Vissa generaliserade 

slutsatser kan dras utifrån ålder och erfarenhet, och om man tidigare haft 

arbetslivserfarenhet från byggbranschens praktiska genomförandeskede eller inte. 

Dessa äldre, erfarna inspektörer gick mer på magkänsla, litade till sig själva och 

verkade ha en mer "avslappnad inställning" till själva hanteringen av begreppet, men 

verkade också mer observanta på konkreta brister på byggarbetsplatsen och vad det 

skulle kunna innebära för konsekvenser. De verkar mer gå på vad som är "rimligt" 

snarare än "korrekt". Den yngre och minst erfarna inspektören D kollar mer noggrant 

och är mer "korrekt" enligt lagen. Det stämmer också med hur mer erfarna inspektörer 

berättat om att de i början var mer noggranna med att kolla upp saker, men senare gått 

ifrån det mer och mer. Miljön har större betydelse för meningsskapandet och 

individerna har inte så stor påverkan, särskilt inte när yngre oerfarna i regel lär sig 

från äldre kollegor. Vilken utbildning individen har verkar inte påverka 

meningsskapandet, förutom Inspektör D som nyligen utbildat sig inom det specifika 

ämnet. 

Retroperspektivet har stor påverkan på bygglovenheternas sätt att meningsskapa, även 

om de gör det på olika sätt. Alla säger i princip att de gjort som de alltid har gjort och 

att synsätt och hantering inte ändrats nämnvärt över tid. Den äldre inspektören E 

berättar att i övergången från ÄPBL till PBL fanns många träffar och diskussioner 

med exempelvis länsstyrelse och grannkommuner för att reda ut frågorna, men tillslut 

gjorde varje bygglovenhet på sitt sätt ändå. De gjorde sitt eget meningsskapande av 

PBL inom gruppen. Meningsskapandet ser inte ut att vara någon pågående process, 

utan bestämdes vid införandet av PBL - en framtvingad "chock" som var tvungen att 

hanteras. Idag handlar det pågående meningsskapandet snarare om när man borde 

kräva en certifierad sakkunnig eller hur man ska göra när det saknas certifierade 

personer inom ett område. 

Alla inspektörer tycker att de har tillräckligt med rutiner och känner sig trygga i hur 

de ska hantera sakkunnigbegreppet. Alla upplever också att det är lätt att diskutera 

med kollegor, vilket de ofta gör. Tillräckliga rutiner och lätt att föra diskussioner 

borgar för ett likartat arbetssätt, vilket till största del stämmer. Överhuvudtaget är den 

sociala arenan med kollegorna det som har störst betydelse för meningsskapandet. 

Det är tydligt att man i första hand vänder sig till kollegor och löser frågor inom 

arbetsplatsen, om möjligt. Även ensaminspektören vänder sig till kollegor med frågor, 

fast kollegor i grannkommuner. Hon är ändå den som mest vänder sig till andra källor 

för svar. Småkommun 1 är intressant därför att där finns endast två inspektörer, ändå 

sker det mesta meningsskapandet internt och inspektör H vänder sig inte lika mycket 

till externa källor som ensaminspektören. Även om man i regel löser frågor med 

mellanmänsklig kontakt sker det på olika sätt. Det kan vara via planerade 

gruppmöten, spontant korridorsnack eller en individ som bollar mot en expertgrupp 

eller expertkollega. Oavsett om man skapar mening till sin tolkning i en grupp med 

konsensus eller på mer individuell nivå har det inte gått att se om detta påverkat de 

olika tolkningarna. Stora kommuner har fler planerade möten än de mindre. Mötena 

kan vara tvingande eller frivilliga, men är ett verktyg för att lösa problem och ett 

forum för meningsskapande. Spontana möten förekommer ofta i alla kommuner utom 

Storkommun 1 och Småkommun 2. Spontana möten kan, medvetet eller omedvetet, 

utesluta vissa personer ur ett meningsskapande. En inspektör uttryckte att man frågar 
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den eller dem som finns tillgängliga på plats. Det borde i så fall betyda att en 

bygglovenhet med få gemensamma möten kan vara mer spretig i sina tolkningar än en 

bygglovenhet som har många gemensamma möten. 

Vilka signaler man lägger fokus på är tydligt; kollegor. PBL utgör också en tydlig 

signal då alla inspektörer är insatta i vad lagen säger. Boverket nämns också, men 

vanligen sist i rangordningen av signaler man lyssnar till. Det kan bero på att 

Boverket "har sista ordet" när man inte lyckats lösa frågan på närmare håll. 

Det finns också ett samband mellan kommunens storlek och vilken kompetens man 

har inom kontoret, och därför behovet av att vända sig till andra källor för svar. Större 

kommuner med mer personal kan därför göra en större del av sitt meningsskapande 

internt, rent av det mesta. Medelstora kommuner har lite större behov av extern hjälp 

och den minsta kommunen med ensaminspektören räknar upp en lång rad olika ställen 

hon vänder sig till för att få hjälp med olika frågor. Därmed borde hon i större 

utsträckning än andra få tillgång till korrekt information. 

Som myndighetsperson bör man vara mer korrekt än rimlig. Trots det har 

inspektörerna ett mestadels rimligt arbetssätt. De fortsätter begära nödvändiga intyg 

på områden som saknar certifiering (rimligt) men varierar i korrekthet med hantering 

och benämning. Två av inspektörerna (C+D) är mer korrekta och försöker införa 

andra termer för sakkunniga utan certifiering, t.ex. tredjepartkontrollant. 

5.2 Frågeställning 1 
Hur tolkar och använder kommunernas byggnadsinspektörer begreppet 

sakkunnig? 

Majoriteten av byggnadsinspektörerna tolkar begreppet sakkunnig som en certifierad 

person, medan vissa anger att det ska vara en person som kan sin sak. Alla är dock väl 

insatta i vad lagen säger, men väljer att skapa mening på olika sätt. I alla kommuner 

förekommer det en blandning av certifierade sakkunniga och ocertifierade. 

Kommunerna använder sig av sakkunniga inom de fem områden som har föreskrifter, 

men det förekommer även för många andra områden där personerna kallas för 

sakkunniga. Certifierade används främst till större projekt. Vissa kommuner är mer 

strikta med att det måste vara en certifierad person om det är inom 

certifieringsområdena och är det ett annat område ska det inte heta sakkunnig. 

5.3 Frågeställning 2 
Vad påverkar byggnadsinspektörernas tolkning av begreppet sakkunnig? 

En rad olika faktorer påverkar meningsskapandet, men det mest framträdande är den 

sociala arbetsmiljön. Kollegorna står för den största signalen man fokuserar på i sin 

strävan att tolka lagen. Individen spelar en viss roll, baserat på arbetslivserfarenhet 

som byggnadsinspektör och tidigare erfarenheter från byggarbetsplatser. Detta är 

också kopplat till en retroperspektiv aspekt, där den äldre lagstiftningen spelar roll. 

Att man gör som man alltid har gjort, att yngre kollegor tar efter de äldre och det 

arbetssätt som redan finns i kommunen. En annan aspekt är att de flesta inspektörerna 

drivs av det som är rimligt snarare än det som är korrekt, även om de strävar efter att 

följa lagen så gott de förmår. 
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5.4 Frågeställning 3 
Hur hanterar kommunernas byggnadsinspektörer avsaknaden av certifierade 

sakkunniga inom vissa områden? 

När det gäller de fem certifieringsområden där det saknas certifierade personer, 

hanterar några av kommunerna detta genom att inte kräva certifiering. Andra 

kommuner kräver att det ska vara en certifierad person. När det gäller inom områden 

som saknar certifieringsföreskrifter tar man in andra typer av intyg från 

branschsakkunniga. Dessa kan benmänas olika i de olika kommunerna. Vissa fäster 

ingen vikt vid om de heter sakkunniga eller inte. Två inspektörer från två olika 

kommuner uppger att de kollar om personen som gjort intyget är godkänd enligt 

branschregler. De flesta inspektörer kollar dock inte upp detta, utan gör bara en 

rimlighetsbedömning. 

Det kan konstateras att hanteringen är en spegling av inspektörernas meningsskapande 

och att de flesta inspektörer hanterar avsaknaden av certifierade personer genom att se 

det rimliga i situationen. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med denna studie är att utreda hur kommunernas byggnadsinspektörer skapar 

mening till tolkningen av begreppet sakkunnig och hur det används vid deras 

tillämpning av Plan- och bygglagen. 

Det finns två olika tolkningar av begreppet sakkunniga, den ena är "en certifierad 

person" och den andra "en person som kan sin sak". Byggnadsinspektörerna har 

skapat mening till tolkningen främst via sin sociala arbetsmiljö, men även den 

retroperspektiva aspekten har påverkat med inspektörernas bakgrund och hanteringen 

enligt ÄPBL. De har i sin strävan att tolka lagen gått mer på det som är rimligt för att 

kunna hantera begreppet sakkunniga. I samtliga kommuner förekommer det en 

blandning av certifierade sakkunniga och de som saknar certifiering. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Målet och frågeställningarna för studien har lagts fram, här förs en diskussion och 

redovisning av slutsatser. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna för studien var väl avvägda för att kunna uppfylla målet. Fråga 2 

var direkt ställd för att utröna målet med att ta reda på hur inspektörerna skapar 

mening till tolkningen av sakkunniga. Fråga 1 och 3 besvarar hur tolkningen ser ut 

och hur kommunerna använder och hanterar begreppet sakkunniga. 

Resultatet är trovärdigt då svaren grundar sig på intervjuerna med inspektörerna. De 

har fått granska svaren för att eliminera eventuella missuppfattningar. Frågorna har 

ställts utifrån teoretiskt ramverk och analysen har skett med koppling till det. 

Meningsskapandet har spelat en central roll genom hela studien och har hittat sin 

trovärdighet genom att följa teorin som finns i ämnet. 

För resultatet hade det varit intressant att kunna intervjua fler inspektörer, men studien 

har begränsad omfattning. Bland de intervjuade personerna var det ytterst få med lite 

erfarenhet, de flesta hade mer än 5 års erfarenhet som inspektör. Generaliseringen av 

yngre, oerfarna inspektörer baseras därför bara på någon enskild person. Anledningen 

till obalansen är att det funnits liten eller ingen möjlighet att påverka vem som velat 

ställa upp. 

6.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ intervju med byggnadsinspektörer valdes för att besvara 

frågeställningarna. Det var en passande metod då man kunde få ut mycket information 

från inspektörerna, även andra aspekter runtomkring. En enkät hade inte gett alla 

nyanser, eller känsla för personerna. Strukturen på intervjufrågorna blev aningen mer 

strukturerade än tänkt på grund av möjligheten att jämföra. En kontrollfråga förekom 

två gånger med annorlunda formulering, tidigt och sent i intervjun, för att se om 

inspektörerna svarade samma eller påverkats under intervjun. Ingen gick i "fällan". 

Eftersom de var fria i sina svar märktes det efterhand att vissa gett intressant 

information som inte kunde följas upp och jämföra hos andra. Alla har inte gett exakt 

lika information om samma saker. Det märktes även att ett par av intervjufrågorna 

inte var helt nödvändiga, men i huvudsak gav alla frågor bra information. 

Även litteraturstudien var en lämplig metod och kunde inte gjorts annorlunda, men för 

ämnet sakkunniga fanns inte så mycket litteratur. Inför analysen tillämpades metoden 

komparation för data som samlats in i empirin. Denna metod var självklar för att 

kunna jämföra kommunerna och inspektörerna. 

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna bestod i att endast utreda begreppet sakkunnig utifrån PBL, vilket 

var lätt att följa då det är en liten del av PBL. Begränsningsbehov uppstod under 

arbetet eftersom det fanns mycket intressant information att bearbeta. Många aspekter 

kunde inte rymmas i studien. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I lagen finns inbyggda brister som gör att den inte kan tillämpas korrekt. 

Problematiken har besannats via intervjuerna med byggnadsinspektörerna. 

Inspektörerna upplever dock inget problem med hanteringen, eftersom de täcker upp 

lagens brister och avsaknad av certifieringsområden genom att tillämpa ÄPBL, med 

"någon som kan sin sak" och egna bedömningar. 

Inspektörerna hanterar det på ett pragmatiskt och rimligt sätt snarare än lagmässigt 

korrekt. Alternativet skulle vara att många kontroller och intyg inte skulle genomföras 

alls, vilket skulle försämra byggkvalitén.  

Från studien dras följande slutsatser: 

 10 kap 8 § PBL tillämpas inte som den ska med certifierade sakkunniga, då 

det saknas certifieringsföreskrifter för flera områden, samt att det saknas 

certifierade personer i vissa kommuner. 

 Det förekommer en vidare bemärkelse av begreppet sakkunnig än en person 

som är certifierad. 

 Byggnadsinspektörerna kräver intyg på områden som saknar certifiering, 

men hur man ser på dessa intyg och hanterar dem varierar. 

 Eftersom byggherren köper en tjänst från en certifierad är det tveksamt hur 

oberoende en certifierad person egentligen är. Går det att lita på deras 

utlåtande? 

 Idén med att branschorganisationer skulle ta fram branschspecifika 

kompetenskrav där certifieringsföreskrifter saknas blev aldrig verkligt i 

praktiken då det stred mot EU:s tjänstedirektiv, men tillämpas ändå i vissa 

kommuner. 

 Oavsett om man har få eller många kollegor litar man till gruppens 

överenskommelse i första hand när det gäller meningsskapande kring 

sakkunniga. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Under intervjuerna framkom att det saknas certifierade personer inom vissa regioner 

och främst inom området brand. En ny studie kan ta reda på varför det saknas 

certifierade. 

Vidare forskning kan handla om huruvida systemet med certifiering är trovärdigt och 

oberoende när vissa inspektörer menar att de certifierade sakkunniga är "köpta" av 

byggherren. 
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Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov och anmälningspliktiga bygg
och rivningsåtgärder. Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering,
bygg och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som
ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det
ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för
att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska
denne biträda byggherren med detta. Byggnadsnämnden fastställer
kontrollplanen i startbeskedet.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 58 §§

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 11 §

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 24 §

BBR 2:31, 2:32 Ta del av BBR avsnitt 2 Allmänna regler under rubriken "På
PBL kunskapsbanken" i relaterad information.

Vad är en kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de
kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden
uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och
kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och
när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på
vilket sätt resultatet ska redovisas

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 68 §§

Vad är syftet med kontrollplanen

Vid utförandet av lov och anmälanpliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden
för kontrollsystemet i plan och bygglagen. Kontrollplanen är ett dokument för
verifiering av att samhällets krav på den bebyggda miljön uppfylls avseende de
tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet.
(jfr prop. 2009/10:170 sid 301)

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 7 §

Läs mer om varsamhetskravet under rubriken "På kunskapsbanken" i relaterad
information.

När behövs en kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov och anmälningspliktiga
byggåtgärder. Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som
kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. Kravet på kontrollplan gäller
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exempelvis även vid bygg och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov
eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentligt annat ändamål.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 18 §

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §

När behövs inte en kontrollplan

Följande åtgärder är undantagna från kravet på kontrollplan:

Markåtgärder som inte ingår i en bygg eller rivningsåtgärd, och
Rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det enskilda fallet har beslutat
att det inte behövs någon kontrollplan.

Byggnadsnämnden kan besluta att det inte behövs någon kontrollplan för
rivningsåtgärder i ett enskilt fall. Det kan exempelvis vara då det inte finns
något farligt avfall.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 18 §

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §

När ska kontrollplanen tas fram

Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna förslag till kontrollplan.
Eftersom kontrollplanen till ett komplext byggnadsverk ofta är omfattande är
det lämpligt att kontrollplanen lämnas till byggnadsnämnden i god tid före det
tekniska samrådet. Detta för att ge byggnadsnämnden möjlighet att planera
och förbereda det tekniska samrådet och avgöra vilka som bör närvara vid
samrådet.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 18,19 §§

Läs mer om tekniskt samråd under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i
relaterad information.

Det är bra om kontrollplanen påbörjas under åtgärdens planering.
Projekteringen kan då kontrolleras genom kontrollplanen och den
kontrollansvarige får på ett tidigt stadium möjlighet att vara behjälplig med att
identifiera kritiska moment i och mellan projektets olika delar. Projektörerna
och eller entreprenörerna kan med sin specialkompetens inom sina områden
peka ut vad som särskilt bör bevakas och kontrolleras, så kallade kritiska
moment.

Vem ska ta fram kontrollplanen

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg
eller rivningsåtgärden.
I de fall det krävs en kontrollansvarig ska denne hjälpa byggherren med att ta
fram ett förslag till kontrollplan. Eftersom kontrollplanen även kan omfatta
projektering är det lämpligt att den kontrollansvarige involveras i ett tidigt
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skede.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 56,8,11 §§

Läs mer om Kontrollansvariga och deras uppgifter under rubriken "På PBL
kunskapsbanken" i relaterad information.

Vad ska kontrollplanen innehålla

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet
vilket innebär att den ska var objektspecifik och ha den utformning och
detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att:

väsentliga tekniska egenskapskrav uppfylls,
förbudet mot förvanskning följs, och
kraven på varsamhet följs

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 7 §

Plan och bygglag (2010:900) 8 kap 4,13,1719 §§

Läs mer om förvanskningsförbudet och varsamhetskravet under rubriken "På
PBL kunskapsbanken" i relaterad information.

Läs mer om ändring av byggnader under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i
relaterad information. 

I kontrollplanen ska det finnas uppgifter om:

vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
vem som ska göra kontrollerna,
vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när
besöken bör ske,
vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §

Läs mer om byggnadsnämndens arbetsplatsbesök under rubriken "På PBL
kunskapsbanken" i relaterad information.

Kontrollplanen kan behandla såväl projektering, byggande och rivning.
Kontrollplanen ska visa vad kontrollerna ska avse. Med det menas att

kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska
utföras och mot vad varje kontroll eller mätning ska jämföras samt hur
resultatet av kontrollen ska redovisas. Om detta är okänt, kan man inte
bedöma värdet av kontrollen eller mätningen. Om byggherrens organisation
inte kan svara på frågan vad olika kontroller ska relateras till, finns det
anledning för byggnadsnämnden att avvakta med att fastställa kontrollplanen.
(jfr prop. 2009/10:170 sid 300, 303-304)

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §
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BBR 2:31, 2:32. Ta del av BBR avsnitt 2 Allmänna regler under rubriken "På
PBL kunskapsbanken" i relaterad information.

Det bör finnas plats i kontrollplanen för noteringar om kontrollen som
exempelvis datum, kontrollantens signatur, hänvisningar till bilagor eller
kontrollresultat.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och
ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett
ändamålsenligt sätt säkerställa att kraven uppfylls. Vilka kontroller
kontrollplanen ska innehålla är beroende av objektets art och kan exempelvis
innehålla kontroller inom följande:

dimensionering och utförande av bärande konstruktioner,
brandsäkerhet,
energianvändning,
varsamhet vid ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, eller
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller
orienteringsförmåga.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 7 §

Den tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller
orienteringsförmåga som är ett utformningskrav och som ska prövas i
bygglovet ska inte vara med i kontrollplanen. Den tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga som
är ett tekniskt egenskapskrav kan däremot vara med i kontrollplanen.

Läs mer om utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav under
rubriken "På Boverket" i Relaterad information. På den sidan finns även ett
dokument där Boverket förtydligar vilka föreskrifter och allmänna råd i avsnitt
3:1 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller
orienteringsförmåga och 3:2 Bostadsutformning som är utformnings
respektive tekniska egenskapskrav på byggnader.

Resultatet av den prövning som görs i bygglovskedet, om en byggnad är
lämplig för det ändamål som ansökan avser, kan få konsekvenser i den
tekniska bedömning som görs inför startbesked. Exempelvis då en särskild
planlösning, som visserligen godkänts i bygglovet, inte uppfyller de tekniska
egenskapskraven. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 256)

Det är lämpligt att kontrollplanen även innehåller grundläggande uppgifter som
exempelvis:

vilken fastighet och åtgärd som kontrollplanen avser,
byggherrens namn och kontaktuppgifter,
kontrollansvariges namn och kontaktuppgifter,

kontrollanters namn och kontaktuppgifter och hur deras signaturer ser
ut,

datum för kontrollplanens upprättande, samt
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plats för intygande om fullföljd kontrollplan, med datum, underskrift och
namnförtydligande.

Det är även en fördel om kontrollplanen innehåller en beskrivning av hur
eventuella avvikelser ska hanteras. Med en avvikelse avses i det här
sammanhanget en aktivitet eller ett resultat som inte motsvarar det som framgår
av kontrollplanen och övriga handlingar i startbeskedet. Det kan även handla
om en avvikelse från de tekniska egenskapskraven. Avvikelser kan omnämnas
i egen kolumn i kontrollplanen. Om en kontroll visar att det finns skillnad

mellan faktiska och förväntade egenskaper, mellan ett mätvärde och ett
referensvärde, eller om ett krav inte uppfylls är det lämpligt att detta redovisas
genom att i kontrollplanen hänvisa till en bilaga. I bilagan beskrivs själva
avvikelsen, vem som har kontrollerat, mot vad kontrollresultatet har jämförts,
vem som är ansvarig för avvikelsen samt hur och av vem den har åtgärdats.
Det bör även i avvikelsehanteringen beskrivas om en avvikelse har fått följder
för andra berörda och hur dessa har informerats.

Ett avvikande från projekterat utförande bör även resultera i en
relationshandling där avvikelsen dokumenteras.

Kontrollplanens innehåll vid rivningsåtgärder och
demontering

Enligt äldre plan och bygglagen, ÄPBL, skulle det vid rivningsåtgärder finnas
en rivningsplan. I PBL har rivningsplanen ersatts av kontrollplan.
En kontrollplan vid rivningsåtgärder ska precis som vid byggåtgärder ska
innehålla uppgifter om:

vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
vem som ska göra kontrollerna,
vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när
besöken bör ske,
vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §

Avfallsförordning (2011:927) 0 kap

Förordning (2001:512) om deponering av avfall 0 kap

Hur avfall ska tas om hand i en byggåtgärd kan i vissa fall kontrolleras genom
en kontrollplan för en byggåtgärd. Är det större mängder kan en kontrollplan
för rivningsåtgärder behövas som en bilaga till kontrollplanen för byggåtgärden.
Är åtgärden en lov eller anmälningspliktig rivningsåtgärd där en kontrollplan
krävs, ska fokus i kontrollplanen vara att minska åtgärdens miljöpåverkan
genom lämpligt omhändertagande av farligt avfall samt att ge förutsättningar för
återanvändning och återvinning av rivningsavfall.

Innan kontrollplanen upprättas görs en inventering av det material som ska
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rivas. På samma sätt som med en kontrollplan för byggåtgärder kan man
använda sig av rader och kolumner, där första kolumnens rader informerar om
respektive materialslag som ska rivas och där de andra kolumnerna
exempelvis kan rubriceras med: mängd, avfallstyp, transport, mottagare, samt
kolumner för hur och av vem överensstämmelsen ska verifieras och var
resultatet ska visas. Även i denna kontrollplan bör tomma kolumner finnas för
noteringar om datum, signatur och resultatredovisning om verklig mängd samt
hänvisning till vågsedlar eller kvitton. (jfr prop. 2009/10:170 sid 51, 308)

Kontrollerna kan ske enligt byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av
certifierad sakkunnig. Certifierad sakkunnig kan vara aktuellt exempelvis vid
rivningsåtgärder i historiskt eller kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 8 §

Kontroller bör även omfatta det som eventuellt ska sparas, om det påverkas
av rivningen. Hänsyn bör tas både till byggnadsdelar inom åtgärden och
byggnadsverk utanför åtgärden som kan påverkas av rivningen, exempelvis
genom vibrationer, buller eller föroreningar. Detta gäller oavsett om rivningen
hanteras i kontrollplan för rivningsåtgärder eller som bilaga till byggåtgärdens
kontrollplan.

Plan och byggförordning (2011:338) 5 kap 17 §

Om byggnadsdelar eller rivningsmaterial ska återanvändas eller på annat sätt
återvinnas är det viktigt att arbetet planeras och kontrolleras för att säkerställa
att återanvändning eller återvinning blir möjlig.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 32 §

Ta del av vägledning om rivningsavfall under rubriken "På PBL
kunskapsbanken" i relaterad information.

Boverket har tagit fram allmänna råd om rivningsavfall BFS 2013:15RIV 1.
Läs mer under rubriken "På Boverket" i relaterad information.

Vilka ska anges som kontrollanter i kontrollplanen

Kontrollen kan utföras antingen inom ramen för byggherrens dokumenterade
egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig.

Byggherrens egenkontroll innebär att var och en som utför ett arbete, själv
kontrollerar och intygar att det blir rätt utfört. Det kan vara en
byggnadsarbetare, en projektör eller en produktleverantör som var och en
kontrollerar sitt arbete. Inget hindrar att den som är kontrollansvarig, utöver
sina lagstadgade uppgifter, även utför kontroller. Byggherren kan också vara
kontrollant. Gemensamt för de som kontrollerar är att kontrollen ska
dokumenteras.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 8 §

Exempel på dokumentation är besiktningsprotokoll, kontrollintyg,
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provningsintyg, utdrag ur dagbok, mätningsprotokoll, foto. Det kan även vara
att kontrollanten intygar i kontrollplanen att kontrollresultatet är godkänt.
Dokumentationen ska styrkas med en underskrift av den som kontrollerat att

kraven enligt kontrollmomentet är uppfyllda. (jfr prop. 2009/10:170 sid 302)

Det är byggherrens ansvar att i kontrollplanen ange vem som ska utföra
kontrollen, om inte byggnadsnämnden har beslutat att en certifierad sakkunnig
ska kontrollera ett visst moment. I de fall en kontrollansvarig krävs är det
denne som ska se till att kontrollen enligt kontrollplanen utförs.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 11 §

För att kontrollen ska fungera behöver den som ska kontrollera veta hur
kontrollen ska genomföras och dokumenteras. Det är viktigt att byggherre eller
kontrollansvarig kommunicerar direkt med kontrollanten så att denna
information samt resultatåterföring inte blir andrahandsinformation. Vem som
ska kontrollera ska framgå av den fastställda kontrollplanen och bör
kommuniceras i god tid före kontrollen, gärna vid ett inledande möte där
kontrollansvarig och respektive kontrollant kan planera kontrollerna. En
ändring av kontrollant innebär en avvikelse från kontrollplanen.

Egenkontroll bygger på tillit, men kan behöva tillsyn för att bli trovärdig.
Byggnadsnämnden kan utöva tillsyn över att kontrollplanen följs och att kraven
uppfylls.
Grunden är att alla som är inblandade i kontrollarbetet vet vad de ska göra,
ser till att det blir gjort, kontrollerar att det blivit rätt utfört och dokumenterar
att så har skett. Dokumentationen är viktig som underlag för både tillsyn och
erfarenhetsåterföring, och bör säkerställa att fel som upptäcks kan spåras
tillbaka till ursprunget. (jfr prop. 2009/10:170 sid 303)

De kontroller som plan och bygglagen ställer krav på omfattar de tekniska
egenskapskraven samt varsamhetskravet och förbudet mot förvanskning. De
tekniska egenskapskraven kan ingå i byggherrens eller entreprenörens
kvalitetssäkringssystem men behöver inte göra det. Vid det tekniska samrådet
kan det vara bra att reda ut om kontrollplanen är förankrad i
kontraktshandlingarna mellan byggherren och entreprenörerna. En sådan
genomgång kan bidra till att egenkontrollen i kontrollplanen verkligen
genomförs. Det innebär dessutom att kontrollerna i kontrollplanen kommer att
omfattas av de besiktningar som ändå är avtalade mellan parterna. De
egenkontroller som hör till entreprenadavtalet är vanligtvis betydligt mer
omfattande än vad kontrollplanen enligt PBL är. (jfr prop. 2009/10:170 sid
302-303)

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 7 §

Kontroll utförd av certifierad sakkunnig

Om byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan nämnden kräva intyg från
besiktningar eller kontroller utförda av certifierade sakkunniga. Det är
byggnadsnämnden som bestämmer om detta behövs och behovet av
certifierad sakkunnig kan inte överklagas. När byggnadsnämnden prövar om
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det behövs en certifierad sakkunnig ska särskild hänsyn tas till risken för att
allvarliga personskador uppkommer, om åtgärden eller byggnadsverket inte
uppfyller föreskriva krav. Certifiering av sakkunniga görs av särskilda
certifieringsorgan som i sin tur är ackrediterade av myndigheten Swedac.
Certifierade sakkunniga finns inom följande områden:

brand (SAK)
tillgänglighet (TIL)
kulturvärden (KUL)
energi (CEX)

ventilation (OVK)

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 8 §

Plan och bygglag (2010:900) 13 kap 2 §

Plan och byggförordning (2011:338) 7 kap 2 §

Med kontroll utförd av certifierad sakkunnig avses kontroll utförd av personer
som har särskild sakkunskap och erfarenhet av sådana åtgärder som
kontrollen avser och kan styrka detta med ett certifikat. Byggnadsnämnden
ska godta utlåtande från sakkunniga vars kompetens styrkts genom certifiering
för uppgiften.

Plan och byggförordning (2011:338) 7 kap 4 §

Anser byggnadsnämnden att det finns behov av att anlita certifierade
sakkunniga som kan utföra sakkunnigkontroll men det inte finns tillgång till
certifierade sakkunniga, bör byggnadsnämnden föra en dialog med byggherren
om hur egenkontrollen kan förstärkas.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 8 §

Plan och byggförordning (2011:338) 7 kap 2 §

Läs mer om certifierade sakkunniga under rubriken "På PBL
kunskapsbanken" i relaterad information.

Kontroll reglerad i lag, förordning och föreskrift

Vissa kontroller är särskilt reglerade i lag, förordning och föreskrifter såsom
funktionskontroll av ventilationssystem och besiktning av hissar och andra

motordrivna anordningar. Det kan gälla både hur, när och av vem det ska
utföras. Exempelvis så ska funktionskontroll av ventilation göras av certifierad
sakkunnig funktionskontrollant. Kontroller för att säkerställa att kraven
uppfylls bör därför ingå i kontrollplanen. Kontrollresultatet lämnas lämpligen
som bilaga till kontrollplanen inför slutbesked. (jfr prop. 2009/10:170 sid.
302-303)

Plan och bygglag (2010:900) 8 kap 25 §

Plan och byggförordning (2011:338) 5 kap 116 §§

Ta del av Boverkets föreskrifter och allmämma råd om funktionskontroll av
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ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS
2011:16OVK under rubriken "På Boverket" i relaterad information.

Ta del av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra
motordrivna anordningar, BFS 2011:12H under rubriken "På Boverket" i
relaterad information.

Kontrollplan vid etappindelade åtgärder

När en åtgärd genomförs i etapper, kan det vara lämpligt att en separat
kontrollplan upprättas för varje etapp. Innehållet i varje sådan kontrollplan
skiljer sig inte från andra kontrollplaner. De bör dock rubriceras som
exempelvis kontrollplan avseende etapp 1 av 3 samt till vilket startbesked

kontrollplanen hör. I en åtgärd som ska genomföras i etapper kan det bli
aktuellt med flera tekniska samråd och/eller flera startbesked.

Om en ombyggnad ska genomföras i etapper och ändringens omfattning
medför krav på ändringar även i andra delar av byggnaden än den direkt
berörda, får byggnadsnämnden i kontrollplanen eller i ett särskilt beslut
bestämma att en sådan ändring inte behöver utföras förrän vid en viss senare
tidpunkt, om detta av tekniska, sociala eller ekonomiska skäl är lämpligare.
Tidpunkten för när ändringen ska genomföras ska framgå av kontrollplanen
eller av beslutet.

Plan och bygglag (2010:900) 8 kap 4 §

Plan och byggförordning (2011:338) 7 kap 1 §

Plan och byggförordning (2011:338) 3 kap 21 §

Vem fastställer kontrollplanen och när

Den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, enligt byggherrens förslag och
det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i handläggningen av
ärendet, ska fastställas av byggnadsnämnden i startbeskedet. Om
startbeskedet ges redan i bygglovet, det vill säga i enkla ärenden utan tekniskt
samråd, fastställs kontrollplanen i samband med att lov och startbesked ges.

Vid en ofullständig kontrollplan har byggnadsnämnden, i vissa fall, möjlighet att
kräva att byggherren kompletterar med de kontroller som byggnadsnämnden
anser saknas. Byggnadsnämnden får även besluta att kompletterande
handlingar ska lämnas in om det behövs för att kunna fastställa kontrollplanen
och lämna startbesked. Byggnadsnämnden kan också ställa krav på att en viss
kontroll ska utföras av en certifierad sakkunnig och att detta ska framgå av
kontrollplanen.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 22,24 §§

Byggnadsnämnden kan vägra att ge startbesked

Om byggnadsnämnden gör en bedömning, baserat på tillgängliga handlingar,
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att kraven för åtgärden inte kan antas bli uppfyllda ska byggnadsnämnden inte
lämna startbesked. Exempel på situationer när startbesked inte ska ges kan
vara när:

en kontrollplan inte har uppvisats för byggnadsnämnden
beräknad energianvändning visar att energihushållningskraven inte
kommer att kunna klaras,

byggnadens bärförmåga, stadga och beständighet inte är tillräckligt
redovisad,

åtgärden inte kommer att ha ett tillräckligt fuktskydd under byggtiden,
en viss brandsäkerhetsfråga inte är belyst, eller
hanteringen av rivningsmaterial inte är redovisat.

(jfr prop. 2009/10:170 sid. 317)

Byggherren har möjlighet att begära ett startbesked trots att byggnadsnämnden
bedömer att förutsättningarna för detta inte är uppfyllda. Byggnadsnämnden
ska då ta ett beslut om vägrat startbesked. Sökanden har möjlighet att
överklaga det beslutet.
(jfr prop. 2009/10:170 sid. 317)

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 23 §

Plan och bygglag (2010:900) 13 kap 3,15 §§

Det är lämpligt att kontrollplanen finns tillgänglig

Kontroll och verifiering av de olika kontrollpunkterna sker på arbetsplatsen
och det är där uppföljning av kontrollplanen sker. Därför är det lämpligt att
kontrollplanen finns tillgänglig på arbetsplatsen under byggtiden. Dels för att de
kontroller som är fastställda i kontrollplanen med beskrivning om hur
kontrollerna ska utföras och mot vad kontrollerna ska göras blir tillgängliga för
de som utför kontrollerna, men även för att öka medvetenheten om
byggherrens kontrollsystem hos alla inblandade på arbetsplatsen.

Vad händer vid ändring av åtgärden

Byggnadsnämnden har möjlighet att ta beslut om kompletterande villkor för att
säkerställa att kraven i plan och bygglagstiftningen följs. Ett sådant beslut kan
vara lämpligt i de fall byggnadsnämnden ser ett behov av enstaka
kompletterande redovisningar. För att byggnadsnämnden ska kunna ta ett
sådant beslut krävs att behovet av villkoret inte kunde förutses när
startbeskedet gavs. Om byggherren inte följer någon väsentlig del av en
kontrollplan, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet fortsätter till dess
bristerna har avhjälpts.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 29 §

Plan och bygglag (2010:900) 11 kap 32 §

Vid avvikelser ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov

även meddela byggnadsnämnden. Exempelvis kan byggnadsnämnden behöva
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meddelas vid avvikelser från de handlingar som omfattas av beslut om bygglov
eller startbesked eller avvikelse från de krav som gäller för åtgärden.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 11 §

Kontrollplanens roll vid slutsamråd och slutbesked

På slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts.
Kontrollplanen måste därför lämnas in till byggnadsnämnden före slutsamrådet
eller tas med på slutsamrådet. För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett
slutbesked ska byggherren visa att kontrollplanen har följts och att eventuella
villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts.

Ett hinder för att ge slutbesked, som kan uppstå vid slutsamrådet, är om krav
på verifiering av energikraven avseende mätning av specifik energianvändning
tagits upp som en kontroll i kontrollplanen, eftersom mätningen förutsätter ett
användande av byggnaden. Ett exempel på hur det är möjligt att dela upp
verifiering av energikraven är att:

byggnadsnämnden begär en beräkning av byggnadens förväntade
energibehov, inför beslut om startbesked,
en kontroll av att utförandet överensstämmer med energiberäkningens
ingångsvärden anges som en kontroll i kontrollplanen.
den sammanlagda installerade eleffekten för uppvärmning inte
överskrider det tillåtna anges som en kontroll i kontrollplanen
(summering av märkeffekt gäller elvärmda byggnader),
resultat från mätning av specifik energianvändning anges som ett krav i
startbeskedet för att få slutbesked.

Om det vid slutsamrådet endast återstår att verifiera energianvändningen
genom mätning, och den mätningen måste göras vid ett senare tillfälle, kan
byggnadsnämnden i samband med slutsamrådet besluta om interimistiskt
slutbesked.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 32,34,36 §§

Om byggherren inte kan visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet,
kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är
uppfyllda ska byggnadsnämnden inte ge slutbesked. Byggnaden får i sådant fall
inte tas i bruk. Byggnadsnämnden får förbjuda den som äger eller har
nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av
byggnadsverket, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked. Om
byggnadsnämnden däremot gör bedömningen att vissa brister är försumbara,
eller att det finns kontroller som behöver göras vid ett senare tillfälle kan
byggnadsnämnden lämna ett interimistiskt slutbesked.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 34,36 §§

Plan och bygglag (2010:900) 11 kap 33 §

RELATERAD INFORMATION
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På Boverket

Utformnings- och egenskapskrav [/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-

till/byggregler/utformnings--och-tekniska-egenskapskrav/]

BFS 2013:15-RIV [/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/riv---bfs-201315/]

BFS 2011:16-OVK [/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ovk---bfs-201116/]

BFS 2011:12-H [/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/h---bfs-201112/]

På PBL kunskapsbanken

BBR Avsnitt 2 Allmänna regler [/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/avsnitt-2/]

Varsamhetskravet [/sv/PBL-

kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-

pa-byggnadsverk-och-tomter/varsamhetskravet/]

Tekniskt samråd [/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--

byggande/byggprocessen/tekniskt-samrad/]

Förvanskningsförbudet [/sv/PBL-

kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-

pa-byggnadsverk-och-tomter/forvanskningsforbudet/]

Ändring av byggnader [/sv/PBL-

kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-

pa-byggnadsverk-och-tomter/andring-av-byggnader/]

Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök [/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--

byggande/byggprocessen/byggnadsnamndens-arbetsplatsbesok/]

Vägledning om rivningsavfall [/sv/PBL-

kunskapsbanken/teman/rivningsavfall1/]

Certifiering av kontrollansvariga och sakkunniga kontrollanter

[/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/certifiering-av-

kontrollansvariga-och-sakkunniga-kontrollanter/]

På andra webbplatser

Plan och bygglag (2010:900) på Sveriges riksdags webbplats (länk

till annan webbplats) [http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
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Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-

900/?bet=2010:900]

Plan och byggförordning (2011:338) på Sveriges riksdags

webbplats (länk till annan webbplats)

[http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-byggforordning-2011_sfs-

2011-338/?bet=2011:338]

Avfallsförordning (2011:927) på Sveriges riksdags webbplats (länk

till annan webbplats) [http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Avfallsforordning-2011927_sfs-2011-

927/?bet=2011:927]

Förordning om deponering av avfall (2001:512) på Sveriges riksdags

webbplats (länk till annan webbplats)

[http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001512-om-depon_sfs-

2001-512/?bet=2001:512]

Regeringens proposition (2009/10:170) En enklare plan- och bygglag

på regeringens webbplats (länk till annan webbplats)

[http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-

skrivelser/En-enklare-plan--och-bygglag_GX03170/?text=true]
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Certifiering av kontrollansvariga och
sakkunniga kontrollanter

De kontrollansvariga och de sakkunniga som utför kontroll ska sedan 2 maj
2011 vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Enligt lag och förordning ska en certifierad kontrollansvarig och en certifierad
sakkunnig ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för
uppgiften och ska kunna styrka detta med ett intyg om certifiering. Boverket
ger ut föreskrifter som mer preciserat anger de krav som måste uppfyllas för
att kunna bli certifierad inom olika områden.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 89 §§

Plan och byggförordning (2011:338) 7 kap 3 §

Det är ackrediterade certifieringsorgan som fattar beslut om en person kan bli
certifierad. Ackrediterade certifieringsorgan är företag som har blivit
godkända, även kallat ackrediterade, av myndigheten Swedac att utfärda
personcertifieringar. Idag finns det tre sådana företag, det är SP Certifiering,
Kiwa Sverige och Incert.

Plan och bygglag (2010:900) 10 kap 89 §§

Plan och byggförordning (2011:338) 7 kap 3 §

Byggnadsnämnden ska godta certifierade kontrollansvariga samt utlåtanden
från sakkunniga vars kompetens har styrkts genom certifiering. Nämnden ska
även godta kontrollansvariga och utlåtanden från sakkunniga som har styrkt sin
kompetens på annat motsvarande sätt enligt bestämmelser i ett annat land inom
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Plan och byggförordning (2011:338) 7 kap 4 §

Certifiering av kontrollansvariga

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om certifiering av
kontrollansvariga. Den som vill bli certifierad ska vända sig till ett ackrediterat
certifieringsorgan som prövar ansökan utifrån Boverkets föreskrifter BFS
2011:14, KA.

Enligt Boverkets föreskrifter lämnas behörighet till:

 N som kontrollansvarig för projekt av normal art, och
 K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art.

Certifieringen är en så kallad personcertifiering, vilket innebär att endast den
person som är certifierad får utföra de uppgifter som en kontrollansvarig ska
utföra.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/

2017-03-19 16:38 16 (18)

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollansvariga-och-deras-uppgifter/
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Här kan du läsa mer om kontrollansvariga och deras uppgifter.

Certifiering av sakkunniga

Sakkunniga får certifieras av ett organ som har ackrediterats av myndigheten
Swedac. Boverket har hittills utfärdat föreskrifter för certifiering av sakkunniga
kontrollanter inom brand, energi, luft, kulturvärde och
tillgänglighetsområdet. Ta del av föreskrifterna under rubriken Boverkets
författningssamling under Relaterad information.

Boverket har inte tagit fram certifieringsregler för alla områden. Det innebär att
byggnadsnämnden inte alltid kommer att kunna, när de anser att så behövs,
kräva att byggherren anlitar en certifierad sakkunnig. Det krävs fler moment än
att Boverket ger ut regler för att det ska finnas certifierade personer på plats.
Det måste finnas ett företag som är intresserat av att jobba med att fatta beslut
om certifiering av personer inom aktuellt område, att företaget blir godkänt det
vill säga ackrediterat av Swedac och att enskilda personer sedan önskar bli
certifierade.

Om byggnadsnämnden anser att det finns behov av att anlita certifierade
sakkunniga som kan utföra sakkunnigkontroll men det inte finns tillgång till
certifierade sakkunniga bör byggnadsnämnden föra en dialog med byggherren
om hur egenkontrollen kan förstärkas. Om byggnadsnämnden anser att
egenkontrollen inte är tillräcklig ska byggnadsnämnden neka startbesked.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/

2017-03-19 16:38 17 (18)

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollansvariga-och-deras-uppgifter/
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RELATERAD INFORMATION

På Boverket

Webbsida på boverket.se där du kan söka certifierade kontrollansvarigal
[/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/]

Boverkets författningssamling

KA - BFS 2011:14 [/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ka---bfs-

201114/]

SAK - BFS 2011:17 [/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/sak---bfs-

201117/]

CEX - BFS 2007:5 [/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/cex---bfs-20075/]

OVK - BFS 2011:16 [/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ovk---bfs-

201116/]

KUL - BFS 2011:15 [/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/kul---bfs-

201115/]

TIL - BFS 2011:18 [/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/til---bfs-

201118/]

På andra webbplatser

Plan och bygglag (2010:900) på Sveriges riksdags webbplats ( (länk

till annan webbplats) [http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-

900/?bet=2010:900]

Plan och byggförordning (2011:338) på Sveriges riksdags

webbplats (länk till annan webbplats)

[http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-byggforordning-2011_sfs-

2011-338/?bet=2011:338]

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/

2017-03-19 16:38 18 (18)
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Finska kompetenskrav på projektörer och
arbetsledare
30 JUNI 2016 AV BYGGUTBILDARNA RUNE JOHANSSON AB

I nya PBL från 2011 finns kompetenskrav på kontrollansvariga och särskilt
sakkunniga. Dessa ska verifieras genom en certifiering. Tyvärr fungerar
systemet mycket dåligt och ingen förändring är i sikte. Kontrollsystemet har
gång på gång visat sig ha stora brister som bottnar i bl a PBLs ofullkomlighet.
KA kan genom certifieringen visa att man har viss kompetens. Men KAs
kompetens sträcker sig inte över alla de olika områden som han eller hon
förväntas övervaka. En KA med byggbakgrund är oftast ganska okunnig om
olika installationssystem, och tvärtom. En noggrann och därmed ganska dyr KA
är dessutom ointressant för många byggherrar.

När det gäller de särskilt sakkunniga är PBLsystemet helt värdelöst.
Visserligen krävs certifiering för att vara särskilt sakkunnig. Men det finns bara
förutsättningar att bli certifierad inom vissa områden. Boverket hade tänkt införa
ett stort antal certifieringsområden, framförallt inom konstruktion, men även fukt
och buller. Men då certifieringsorganen inte ansåg att detta skulle bli en
tillräckligt lönande affär, så skrinlade Boverket sina planer. Den utredning som
föregick nya PBL byggprocessutredningen, föreslog att Boverket skulle kunna
ta fram generella kompetenskrav på särskilt sakkunniga, men att

branschorganisationerna själva skulle kunna ta fram branschspecifika kompetenskrav som komplement till
Boverkets generella skrivningar. Där formell certifiering saknades skulle byggnadsnämnden även kunna lägga de
branchspecifika kompetenskraven till grund för att godta en särskild sakkunnig. Enligt regeringen var dock detta
omöjligt på grund av EUs tjänstedirektiv.

Eftersom det i praktiken saknas särskilt sakkunniga och då KA, enligt regeringen, inte själv kan kontrollera annat än
någon annans kontroll, återstår endast egenkontroll. Dessutom är det nog fortfarande tabu på regeringsnivå att
byggnadsinspektörerna gör någon närmare granskning av projektering och utförandet. Några kompetenskrav på den
som gör egenkontrollen finns dock inte i PBL. En byggnadsnämnd tvingas godta någons faster eller morbror som
egenkontrollant.

Hur Finland har hanterat frågan
Finland har också en motsvarighet till PBL, Markanvändnings
och bygglagen. Finland är också med i EU, och jag antar att de
också har infört tjänstedirektivet. Trots det har man satsat på att
se till att det finns kompetens i viktiga led i byggandet.

 

I Markanvändnings och bygglagen ställs krav på kompetens hos projektörer och arbetsledare.

Kompetenskrav på projektörer
Kraven på projektörernas kompetens varierar beroende på om projekteringsuppgifterna är ringa, sedvanliga eller
krävande. Behörighetsvillkoren för ex v krävande projekteringsuppgifter är: För projekteringsuppgiften lämplig
högskoleexamen inom byggbranschen eller det tekniska området, tidigare examen inom yrkesutbildning på högre
nivå eller motsvarande examen samt minst fyra års erfarenhet av sedvanliga projekteringsuppgifter och minst två års
erfarenhet av att biträda i krävande projekteringsuppgifter,
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Till dessa krav finns icke bindande anvisningar inom områdena; byggnadsprojektering, projektering av bärande
konstruktioner, projektering av geokonstruktioner, projektering av ventilation, projektering av vatten och
avloppsanordningar, byggnadsfysikalisk projektering och projektering av reparation av fuktskador.

T ex är anvisningen för sedvanlig projektering av bärande konstruktioner: Projektören har avlagt åtminstone
teknikerexamen inom studieinriktningen för byggnadsteknik eller byggnadsproduktion eller maskinteknik, eller har
avlagt teknologie kandidatexamen (180 sp), och examen eller dess kompletterande studier innehåller studier i
konstruktionsteknik samt projektering av och funktion hos de aktuella konstruktionerna som uppgår till minst 30 sp
studier och i vilka ingår studieprestationer inom följande (eller motsvarande) områden; konstruktioners mekanik och
konstruktionsprojektering, material och tillverkningsteknik och studier om det aktuella konstruktionsmaterialet,
betong, stål, trä, aluminium, murverk respektive samverkande konstruktioner.

Bestämmelser om projekteringsuppgifternas svårighetsklasser finns i markanvändnings och bygglagen och i
förordningen om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande. Till dessa hänför sig
miljöministeriets anvisning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande.

I förordningen beskrivs vad som t ex innebär krävande projekteringsinsatser; En byggnadsprojekteringsuppgift är
krävande, om 1) den byggnad som projekteras har mer än två våningar eller i övrigt är stor, 2) byggnaden ska
uppfylla höga arkitektoniska, tekniska eller funktionella krav på grund av sitt användningsändamål eller sina
egenskaper, 3) byggnadens omgivning ställer särskilda krav på hur byggnadens arkitektur ska anpassas till
stadsbilden eller landskapet, eller 4) byggplatsen ställer särskilda krav på projekteringen. För bärande konstruktioner
i sedvanligt svårighet kompletteras förordningen med följande anvisning: En projekteringsuppgift som avser bärande
konstruktioner är krävande, om 1) den byggnad som projekteras har mer än två våningar eller i övrigt är stor, eller 2)
de bärande konstruktionerna ska uppfylla höga tekniska eller funktionella krav på grund av den projekterade
byggnadens storlek, belastningar eller andra egenskaper.

Detta utvecklas i sin tur av anvisningen om bärande konstruktioner och krävande projekteringsuppgifter: Bärande
eller avstyvande konstruktioner projekteras för en byggnad som har flera än två våningar, exempelvis, – en byggnad
med betong eller stål eller samverkanskonstruktioner, som har 3–12 våningsplan inklusive källarvåningarna en
byggnad som har 3–8 våningar med träkonstruktioner och som dessutom kan ha ett eller flera källarplan eller:

Bärande eller avstyvande konstruktioner projekteras för en stor byggnad med 1–2 våningar, exempelvis –
våningsytan är minst 300 kvadratmeter           – spännvidden mellan de bärande konstruktionerna är minst 6 meter –
en halliknande byggnad, där spännvidden i allmänhet är högst 25 meter eller som är anmärkningsvärt hög eller: De
bärande konstruktionerna ska uppfylla höga tekniska eller funktionella krav på grund av den projekterade
byggnadens storlek, belastningar eller andra egenskaper, exempelvis – konstruktionen är tungt belastad och
punktlasterna eller de dynamiska lasterna är stora – konstruktionen är en sedvanlig spännkonstruktion, såsom
serietillverkade betongelement – av konstruktionerna krävs särskilda egenskaper, såsom lätthet, avvikande
utformning eller användning av ett ovanligt material – av konstruktionerna krävs särskilda egenskaper på grund av
arkitektoniska eller hustekniska lösningar eller andra krav, till exempel energiprestanda, ljudteknik eller
brandsäkerhet.

Behörighetsvillkoren för arbetsledare
Behörighetsvillkoren för arbetsledare och arbetsledare för specialområden är enligt lagen också varierande beroende
på om arbetsuppgifterna är ringa, sedvanliga, krävande eller exceptionellt krävande. T ex är villkoren för sedvanliga
arbetsledningsuppgifter; för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen inom byggbranschen eller det tekniska området
eller tidigare examen inom yrkesutbildning på högre nivå eller motsvarande examen eller tidigare teknikerexamen
eller motsvarande examen eller motsvarande kunskaper som visats på annat sätt; dessutom ska arbetsledaren med
beaktande av byggnadsobjektets art och uppgiftens svårighetsgrad ha tillräcklig erfarenhet inom byggbranschen,

Även detta lagkrav utvecklas i anvisningar för t ex ansvariga arbetsledare: Har avlagt en för uppgiften lämplig
examen inom byggbranschen eller det tekniska området: byggmästare (YH)examen, ingenjör (YH)examen eller en
tidigare för arbetsledningsuppgiften lämplig byggnadsingenjörsexamen, eller teknikerexamen (byggmästare), eller
annan högre examen inom byggbranschen eller det tekniska området och examen eller dess kompletterande studier
innehåller tillräckligt med studieprestationer som omfattar arbetsledningsuppgiften i fråga och som uppgår till
sammanlagt minst 50 sp 1, eller har erhållit motsvarande kunskaper på annat vis samt har med beaktande av
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byggnadsobjektets kvalitet och uppgiftens svårighetsgrad erhållit tillräcklig erfarenhet inom
byggnadsbranschen. Sedvanliga arbetsledningsuppgifter vid reparation och ändring av byggnad förutsätter att
erfarenheten inom byggnadsbranschen omfattar reparation och ändring av byggnad.

Prövningen
Det är byggnadsinspektören som bedömer vilken svårighetsgrad bygget har och att kompetensen är tillräcklig för att
projektera och uppföra byggnaden. Det finns för övrigt även kompetenskrav på byggnadsinspektörerna i Finland

Egen kommentar: Skillnaden mellan hur Finland och Sverige reglerar byggaktörernas kompetens är otrolig. I
byggprocessutredningen försökte vi förmå regeringen att införa kompetenskrav på en arbetsledare inom
byggplatsen, en arbetsansvarig. Men regeringen tyckte det skulle bli för dyrt för byggherrarna. Och det var rätt, det
är mycket billigare att anlita någon att bygga som inte vet hur man bygger.

Tyvärr kan man nog inte heller nu hoppas på någon förändring i Sverige. Nu är fokus på att bygga så mycket som
möjligt, så fort som möjligt och helst med så lite regler som möjligt.

ARKIVERAD UNDER: LAGAR & FÖRESKRIFTER

http://nyttochviktigt.byggutbildarna.com/kategori/lagar-foreskrifter/
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En betraktelse över intetsägande kontrollplaner,
enligt PBL
5 NOVEMBER 2013 AV BYGGUTBILDARNA RUNE JOHANSSON AB

Alldeles för ofta ser jag kontrollplaner enligt PBL som gör mig
fundersam.
10 kap 6 § PBL med underliggande författningskommentarer i proposition
2009/10:170 är mycket tydliga med vad en kontrollplan enligt PBL ska
innehålla, nämligen:
– Vad som ska kontrolleras, med väl definierade kontrollpunkter
– Vem som kontrollerar, så att man i efterhand kan spåra ursprunget till ett
upptäckt fel
– Mot vad man kontrollerar, för att kunna bedöma värdet av kontrollen
– Hur kontrollen utförs, d v s metoden, t ex okulärt eller med instrument

 

Detta är solklara krav som varje kontrollpunkt i kontrollplanen ska kunna
svara upp mot. Ändå kommer det fortfarande in förslag till kontrollplaner
inför startbeskedet som innehåller:
– Vad: Generella kontrollpunkter, typ VAsystemet kontrolleras.
– Vem: Kontrollen görs av entreprenören
– Mot vad: VVSritningar och
– Hur: Som egenkontroll

D v s väldigt generella skrivningar, tvärtemot propositionens förslag. Preciseringen förutsätts i de fallen ligga i
entreprenörens egenkontrollplan. Många byggnadsinspektörer accepterar detta och utfärdar startbesked, trots att de
inte ens fått ta del av entreprenörens egenkontrollplaner, eftersom de ännu inte finns, eftersom entreprenören ännu
inte är upphandlad eller att projekteringen knappt är påbörjad strax efter bygglovsbeslutet. KA förutsätts sedan
verifiera att entreprenörens kommande egenkontroller blir signerade!

Skälet till att nya PBL införde mer preciserade krav var att ”kontrollplanerna före nya PBL kunde betecknas som en
pappersprodukt, som inledningsvis inte sa mycket om vilken kontroll som krävs och avslutningsvis inte sa mycket
om vilken som har skett” (prop. sid 302)!

Egenkontrollens resa i dokumenten
Entreprenörernas och konsulternas egenkontroll har genomfört en märklig resa. Allt började med att ISO 9001, om
kvalitetsledningssystem, introducerades även i byggbranschen. Kvalitetsledningssystemen enligt ISO bygger på att
organisationen själv tar fram systematiska rutiner för att säkra att den egna organisationen verkligen levererar en
produkt/byggnad med den kvalitet som beställaren förväntar sig. Entreprenörens/konsultens kvalitetsrutiner var i det
sammanhanget tänkt att vara en ren intern angelägenhet.

Sedan ledde utvecklingen till att beställarna började begära att få se kvalitetsrutinerna innan de gjorde sin beställning
eller tecknade avtalet. Kvalitetsrutinerna, inklusive egenkontrollen, blev sedan en del av avtalet. Efter att de
entreprenadjuridiska standardavtalen i serien Allmänna bestämmelser, t  ex AB 04, införde regler om hur detta skulle
gå till, tillämpas den här metodiken numera nästan alltid, även om de flesta vittnar om att beställarna sällan förstår att
utvärdera de kvalitetsrutiner som byggarna redovisar.

Bland kvalitetsrutinerna är organisationens egenkontroll ett viktigt inslag, bland många, men det
är egenkontrollen som intresset numera mest kretsar kring.

Här fungerade
egenkontrollen inte så
bra

http://nyttochviktigt.byggutbildarna.com/wp-content/uploads/2013/11/6b.v-torp1.jpg
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År 1995 hängde även PBL på den här trenden, och upphöjde byggherrens egenkontroll, inklusive
entreprenörernas/konsulterna egenkontroll till att bli även samhällets viktigaste kontrollinsats. I alla fall kom det flesta
att uppfatta det så. Resultatet blev enligt regeringen att kontrollplanen enligt PBL senare kom att uppfattas som en
pappersprodukt. Förtroendet för denna egenkontroll har heller inte alltid varit särskilt stort.

Nu skulle det bli ändring
Därför förtydligades kontrollplanerna i nya PBL både till innehåll och till form. Byggherren med biträde av KA skulle
upprätta förslaget till kontrollplan enligt PBL och redovisa VAD; VEM; HUR och MOT VAD m m. Kontrollplanen skulle
sedan fastställas i startbeskedet.

Frågan är dock om inte kontrollplanerna enligt nya PBL även fortsättningsvis i allt för många fall kommer att vara en
”pappersprodukt utan värde”.

Hur ska byggnadsnämnden kunna bedöma att de tekniska kraven i BBR kan antas bli uppfyllda, genom olika
kontrollinsatser som byggnadsnämndens representant ens inte har sett? Naturligtvis är detta omöjligt. Ändå är detta
inte ovanligt.

KA får i dessa fall däremot en ganska enkel uppgift, nämligen att formulera en övergripande kontrollplan som
hänvisar till kontroller som byggnadsnämndens representant aldrig ser och sedan verifiera att entreprenörens, så
småningom upprättade egenkontrolldokument, blir signerad. Om den är utförd eller på vilket sätt den är utförd blir
däremot omöjligt att verifiera.

Frågan man då ställer blir; om vi skulle ha en sådan tilltro till entreprenörens egenkontroll, varför behöver vi då en
KA? Och var det inte så att nya PBL skulle skärpa kraven eftersom de tidigare kraven var otillräckliga och att det
tyvärr ibland både byggs fel och farligt.

Om entreprenörernas och konsulternas egenkontroll ska ligga till grund för samhällskontrollen ska de naturligtvis
redovisas för byggnadsnämndens representant, så att han/hon får en chans att bedöma hur kontrollerna kan
säkerställa att kraven i BBR/EKS blir uppfyllda. Det innebär även att entreprenörernas och konsulternas
egenkontrolldokument borde bli fastställda i startbeskedet och kanske till och med arkiveras under byggtiden. Annars
kan man fråga sig vad vi har det tekniska samrådet och samhällskontrollen till.

Det blir ändå lite konstigt eftersom entreprenörernas egenkontroll syftar till att endast vara ett hjälpmedel för att
entreprenadrättsligt uppfylla kontraktshandlingarna. Syftet med egenkontroll i en utförandeentreprenad har aldrig varit
att säkerställa att samhällskraven blir uppfyllda.

Som lök på laxen eller grädde på moset, beroende på från vilket håll man ser det, så kan samhället inte heller, via
PBL, ställa några som helst krav på byggarens eller konsultens kompetens och inte heller några som helst krav
på kompetens hos den som utför egenkontrollen. Sakkunnigkontroller kan vi nästan glömma, eftersom det inom de
allra flesta teknikområdena inte finns några certifierade sakkunniga. Jag tror att en del KA och en del
byggnadsinspektörer behöver tänka om, och jobba mer enligt den svåra vägen att själv bedöma vad som behöver
kontrolleras.

Det är inte underligt att TV 4 kan fortsätta med sin underhållningsserie ”Byggfuskarna”. Material till serien lär de ha i
många år än.  De sjuka husen lär också fortsätta att titta fram i ortstidningarnas rubriker, eftersom det allt för ofta
händer att det regnar här i landet. Även om solen skiner just nu.

Hallå Attefall! Det kanske är dags för ännu en ny utredning.
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Hälsningar
Rune Johansson

Därför har vi dragit i gång kontrollplanekurser
Eftersom vi så ofta får vittnesmål om att det är så här KA och inspektörer tolkar PBL, och eftersom förvirringen är
total och kontrollplanerna varierar ofantligt, har vi känt oss tvungna att informera om goda kontrollplaner och hur
processen är tänkt att fungera.

De kurser som återstår i höst är:
14 november i Göteborg
15 november i Helsingborg
6 december i Stockholm
11 december i Jönköping och
13 december i Sundsvall

Det går bra att anmäla sig här: http://www.byggutbildarna.com/kurser/kontrollansvarigutbildningar/hurmangor
kontrollplanernykurs/

ARKIVERAD UNDER: LAGAR & FÖRESKRIFTER

http://www.byggutbildarna.com/kurser/kontrollansvarigutbildningar/hur-man-gor-kontrollplaner-ny-kurs/
http://nyttochviktigt.byggutbildarna.com/kategori/lagar-foreskrifter/
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PBLstöd från Boverket dröjer
30 APRIL 2012 AV BYGGUTBILDARNA RUNE JOHANSSON AB

I förra Nytt & Viktigt tog jag upp att Boverket är på gång med:
– Förslag till regeringen om ändringar i PBL
– Råd om hur kravet på att KA:s självständiga ställning ska tolkas
– Råd om hur kontrollplaner ska utformas
– Föreskrifter om certifiering av särskilt sakkunniga

Tyvärr dröjer resultatet av detta arbete ännu en tid.

– Ändringsförslaget till regeringen blir mer omfattande än beräknat.  Det är många
som har bidragit med förslag, som Boverket måste bearbeta innan det kan bli
färdiga förslag. Det skulle ha varit klart i slutet av mars, nu lär det dröja till tidigast i

slutet av maj.

– Boverket tog i början av februari fram fyra alternativa förslag till hur kravet på att KA ska ha en självständig ställning
i förhållande till den som utför arbetet, ska tolkas/tillämpas. Det blev så många reaktioner på dessa förslag att
Boverket har filat på dem ett varv till. Tanken är också att förslaget ska skickas ut på en kort remissrunda.
Detta verkar kunna ske om ett par veckor. Sedan ska remissvaren utvärderas och resultera i ett konkret förslag som
Boverket kan stå bakom. Det lär väl ta ytterligare ett några veckor.

– Regeringen skriver i PBLprop. 2009/10:170 att: ” Det kan vara lämpligt att Boverket tar fram exempel på hur en
kontrollplan skulle kunna utformas för att uppfylla föreskrivna krav”. Detta arbete har dock ännu inte påbörjats.
Nikolaj Tolstoy, Boverket, skriver i Bygg & Teknik nr 22012 att: ”Boverket har föreskriftsrätt om kontrollplaner. Om
och när Boverket kommer med förslag till föreskrifter om kontrollplaner är inte fastställt”. Sedan 2 maj 2011 har dock
alla KA och alla utbildare själva fått lov att ta fram en modell för hur kontrollplanen kan utformas. Problemet är störst
vid stora totalentreprenader. (Läs artikeln ”Kontrollplaner vid stora entreprenader”).

– Föreskrifterna om certifiering av ett antal nya sakkunnigområden skulle ha varit framme till förra årsskiftet. Enligt
tidigare uppgifter har arbetet med bl a tillämpningen av den kommande byggproduktförordningen tagit så mycket tid
att detta arbete har fått stå tillbaka. Eftersom de särskilt sakkunniga måste vara certifierade, men att dessa inte finns,
är det ett allvarligt hinder för att kunna tillämpa PBL fullt ut. Kommunerna blir här tvungna att improvisera och ibland
gå utanför lagen. I stället får man ställa krav på kompetensen i egenkontrollen, vilket PBL tyvärr inte medger.

Känner kommunen inte tillit till egenkontrollen kan detta bara kompenseras med mer tillsyn av KA och
byggnadsnämnden. Boverket ligger fortfarande lågt med denna fråga.

Tyvärr verkar Boverket ha för få som kan arbeta med dessa frågor. Ett för stort lass verkar den kunnige
chefsjuristen Yvonne Svensson få dra.//RJ

 

 

ARKIVERAD UNDER: LAGAR & FÖRESKRIFTER
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Bristande kontroll orsakar takrasen

Linda Nohrstedt 25 Mar 2010

Omkring 150 tak har rasat i vinter och två
personer har dött. Nu ställs krav på oberoende
kontroll i byggprocessen . Dagens system har
stora brister, säger CarlJohan Johansson på
SP.
Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, uppger att cirka 150 tak har rasat i
vinter. Det är framför allt slanka konstruktioner, främst i trä och stål med stora
spännvidder, som har gett vika. SPs initiala bedömning är att taken inte har
brustit på grund av för stora snölaster. I stället tror man att det är brister i
utformning eller underhåll som har orsakat rasen.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) var tydlig vid en pressträff som ordnades
för några veckor sedan:

 Takrasen tycks bero på brister i byggherrarnas kontroll, sa han.

Byggherren ska normalt utse en kvalitetsansvarig som ser till att alla kontroller
görs, som krävs för att bygglagstiftningen ska uppfyllas. Men nu höjs flera
röster för att en oberoende, tredje part ska kontrollera ritningar och utförande
vid nybyggnad.

 Vi har ett ihåligt system i och med att tredje part inte kontrollerar. Ansvaret
ligger på byggherren. I praktiken har systemet stora brister, säger CarlJohan
Johansson på SP.

Den kritiken har även konstruktör Jan Wikström på konsultföretaget Ramböll
länge framfört.

Han anser att det är ett allvarligt systemfel att tredjepartskontroller av ritningar
och utförande saknas i byggbranschen.

 Jag har haft många skadeutredningar på mitt bord, och jag ser att
huvuddelen av skadorna inte skulle ha uppstått om det hade funnits någon
form av tredjepartsgranskning, säger Jan Wikström.

Frågan om en tredjepart som kontrollerar nya byggnader har inte diskuterats
inom miljödepartementet efter vinterns takras, enligt departementssekreterare

http://www.byggvarlden.se/bristande-kontroll-orsakar-takrasen-61457/nyhet.html#
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Kerstin Wennerstrand.

 Tredjepartskontroll ingick i uppdraget till byggprocessutredningen, men den
föreslog inte en sådan kontroll, säger hon.

I utredningen om en enklare plan och bygglag var flera av remissinstanserna
positiva till kontroll av en tredje part. Regeringen bedömer att förslaget kan
vara intressant, men att det behöver utredas mer.

Nikolaj Tolstoy, chef för Boverkets bygg och förvaltningsenhet, är inte säker på
att det behövs en tredjepartskontroll.

 Även med det gamla systemet med byggnadsinspektörer hade vi ras. Vi tittar
på fallen och ska se vad som är rätt att åtgärda. Det är möjligt att det ska vara
tredje part eller certifierade konstruktörer, men i dag kan vi inte säga si eller så,
säger han.

Han håller dock öppet för att dimensioneringskontrollen kanske ibland får
stryka på foten.

 Det står i våra regler att dimensioneringskontroll ska utföras. Men ibland
kanske det blir för snålt upphandlat. Byggherrarna måste informeras om sitt
ansvar och lära sig att handla upp dimensioneringskontroll, säger Nikolaj
Tolstoy.

I veckan väntas regeringen överlämna sitt förslag till ny plan och bygglag till
riksdagen. Föreslagna ändringar är bland annat förtydliganden kring vad som
ska ingå i kontrollplanerna samt ett krav på att sakkunniga ska vara
certifierade.

Jan Wikström tycker dock att kompetenskrav i form av certifiering borde införas
för samtliga projektörer och entreprenörer i byggbranschen.

Av: Linda Nohrstedt

Linda Nohrstedt 25 Mar 2010
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Intervjufrågor 
 

Samtliga frågor behöver inte ställas om personen redan svarat på dem i en annan fråga.  

(Parantes är följdfråga vid behov eller extra information till frågan.) 

 

Din kommun, din enhet och ert arbetssätt 

 Hur många invånaren bor i kommunen? 

 Är kommunen en landsortskommun, en stadspräglad kommun eller något mittemellan? 

 Ungefär hur många ärenden inkommer per år? 

 Hur många anställda på enheten jobbar med startbesked? (Hur många "inspektörer?") 

 Är kommunen expansiv med mycket ny bebyggelse? 

 Hur är arbetet fördelat mellan de olika rollerna, bygglovhandläggare/inspektör? 

 Vad har enheten för arbetssätt? 

 Vilka uppgifter har du? 

 

Om den intervjuade personen 

  

 Hur gammal är du? 

 Vilka/vilken större utbildning har du genomgått? 

 Vad har du för tidigare huvudsakliga arbetslivserfarenheter? 

 Hur länge har du jobbat med handläggning enl. nya PBL? 

 Har du jobbat med startbesked enligt ÄPBL när den var gällande? 

 Har du jobbat med ÄPBL efter den slutat gälla? (på vilket sätt då?) 

 Hur ser du på dig själv som en myndighetsperson? 

 

Socialt arbetsklimat och problemlösning 

 Tycker du att ni har välutvecklade rutiner? 

 Arbetar ni på enheten lika? 

 Vart vänder du dig med frågor? (Kollegor, chefen, lagen, Boverket…?) 

 Diskuterar ni frågor internt? (Med vem/vilka diskuterar du?) 

 Hur ofta har ni spontana möten med frågediskussion? 

 Har ni planerade möten där man kan diskutera frågor? (tex. enhetsmöte) 

 Var löses de flesta frågor, vid spontana eller planerade möten? 

 Finns det en viss typ av frågor som hellre tas "i korridoren"? (vilka?) 

 Upplever du att det är lätt att diskutera frågor, ("högt i tak")? 

 Föredrar du att kolla upp hänvisningar noga eller går du mer på magkänsla? 

 Har ni andra typer av sätt att lösa problem? 

 

Sakkunniga 

 Vad är en sakkunnig för dig?  

 Känner du dig tillräckligt insatt i ämnet sakkunniga? 

 I hur stor grad tar du del av information i ämnet? (Håller du dig uppdaterad?) 

 Har du satt dig in i utredningarna inför nya PBL om sakkunniga? ("SOU - bygg helt 

enkelt", prop.)(Påverkar detta ditt sätt att se på hur sakkunniga ska användas?) 

 Är du trygg med att hantera begreppet sakkunniga? 
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 När använder ni er av sakkunniga?  

 Förekommer det en blandning av certifierade sakkunniga och ocertifierade i arbetet? 

 Gör ni någon särskiljning mellan certifierade sakkunniga och ocertifierade? 

(Vad?)(t.ex. kräver ändring i KP) 

 Hur brukar kontrollplanerna se ut med avseende på sakkunniga? (Har ni exempel?) 

(Gör KA någon märkning på vilka som är sakkunniga?) 

 Har ni någon gång påpekat felaktigheter i användningen av begreppet sakkunniga i 

KAs förslag till kontrollplan? (varför inte? eller: vad gällde det då?) 

 Brukar ni ta in utlåtanden från sakkunniga inför startbeskedet? (Vilka?) 

 Vilka intyg brukar ni kräva in till slutbesked? 

 

 Har ni känt att ni inte kan lita på en certifierad persons intyg? 

 Hur handskas ni med intyg som är gjorda av ocertifierade personer? 

 Finns det tillfällen då ni inte accepterar ett intyg från en ocertifierad? 

 Hur bedömer ni om intyget kan accepteras? 

 

 Är bedömningen din egen eller har ni på något sätt enats om ett synsätt? (Hur gjorde 

ni för att komma fram till den bedömningen?) (Hur kom ni fram till den 

bedömningen?) 

 Varför gör ni som ni gör med sakkunniga, och vad är orsaken till det? 

 Har er bedömning ändrats under tiden? (hur, varför?) 

 Har ert sätt att använda sakkunniga ändrats över tid? 

 Känner du dig osäker på hur du ska hantera begreppet sakkunniga? 

 

 Tycker ni det saknas certifiering på vissa områden? (Vilka?) 

 Upplever ni problem med användningen av begreppet sakkunniga? 

(Finns det brister i lagstiftningen?) (Tycker ni att ni behöver gå utanför ramarna?) 

 Hur skulle ni vilja att det fungerade? 
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