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Sammanfattning (på svenska)
Den 1 juli 1988 skedde en sammanslagning av två myndigheter, Bostadsstyrelsen och Statens 
planverk. Dessa bildade tillsammans det som kom att bli Boverket. År 1989 trädde nya regler i 
kraft som innebar att beräknade av U-värde för en byggnad ändrades från detaljkrav till 
funktionskrav. 1994 skedde beslut i riksdagen som kom att ändra plan- och bygglagsstiftningen. 
Till följd av ändringen skulle bygglovsprövningen endast avse en prövning av lokaliseringen, 
placeringen och utformning av byggnaden. Det infördes ett nytt kontroll- och tillsynssystem som 
var helt oberoende från bygglovsprövningen och gällde de tekniska egenskapskraven. I 
samband med att byggreglerna förnyades 1995, ändrades även ansvarsfrågan gällande de 
kontroller som ska utföras vid uppförande av en ny byggnad.

När en ny byggnad ska uppföras, eller en tillbyggnad/ändringsarbete ska ske i redan befintlig 
byggnad, krävs det enligt PBL Kap. 8 att byggherren söker bygglov hos byggnadsnämnden i den 
kommun  där  fastigheten  är  belägen.  I  bygglovet  granskas  handlingarna  runt  den  aktuella 
byggnaden. Byggnadsnämnden tittar närmare på hur byggherren vill  utforma byggnaden och 
placeringen av den på tomten. Ett förhandsbesked kan ges av byggnadsnämnden i det tidigare 
stadiet  av byggherrens projektering om byggherren vill  ha besked innan denne fortsätter  sin 
planering. Byggnadsnämnden är bunden till sitt förhandsbesked om bygglov

Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig som hjälper byggherren att se till att alla nödvändiga 
kontroller görs och att kraven i dessa uppfylls. Byggherren har det slutliga ansvaret att se till att 
byggnaden uppförs enligt alla krav och regler. Byggnadsnämnden fastställer en kontrollplan som 
visar  på  vilka  kontroller  som  ska  utföras  och  vilka  intyg  och  handlingar  som ska  in  under 
byggtiden.  Byggnadsnämnden  är  idag  endast  ansvarig  för  att  godkänna  byggherrens 
kontrollplaner och i slutändan se till att de kontroller som finns med i den har utförts. 

Arbetet  syftar  till  att  ta  reda  på  vilka  dokument  som presenteras  vid  uppförande  av  en  ny 
byggnad, enligt de lagar som man finner i PBL, och om dessa dokument krävs in och granskas 
av kommunerna innan byggnaden godkänns.
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bygganmälan, slutbevis.
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Abstract (in English)  

When a new building is constructed, or some changes are taking place in the already existing 
building,  it  is  required  according  to  PBL  chapter  8  that  the  developer  applies  for  planning 
permissions at the building committee in that municipality where the real estate is located. In the 
planning permission, the documents of the current building are examined.

The  developer  will  appoint  a  quality  manager  that  helps  the  developer  to  ensure  that  all 
necessary controls are done and that the requirements in these are met. The developer has the 
final responsibility to ensure that the building is built according to all requirements and rules. The 
building committee establishes a control plan that shows which controls have to be carried out 
and which certificates and documents have to be sent in during the time of the construction.

This study aims to finding out which documents that will be submitted at the construction of a 
new building, according to the laws found in PBL, if these documents are required and if they are 
examined of the municipalities before the building is approved.
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Sammanfattning
Den 1 juli 1988 skedde en sammanslagning av två myndigheter, Bostadsstyrelsen och Statens 
planverk. Dessa bildade tillsammans det som kom att bli Boverket. År 1989 trädde nya regler i 
kraft  som innebar  att  beräknande  av  U-värde  för  en  byggnad  ändrades  från  detaljkrav  till 
funktionskrav. 1994 skedde beslut i riksdagen som kom att ändra plan- och bygglagsstiftningen 
(PBL).  Till  följd  av  ändringen  skulle  bygglovsprövningen  endast  avse  en  prövning  av 
lokaliseringen, placeringen och utformning av byggnaden. Det infördes ett nytt kontroll- och 
tillsynssystem  som  var  helt  oberoende  från  bygglovsprövningen  och  gällde  de  tekniska 
egenskapskraven. I samband med att byggreglerna förnyades 1995, ändrades även ansvarsfrågan 
gällande de kontroller som ska utföras vid uppförande av en ny byggnad.

När en ny byggnad ska uppföras, eller en tillbyggnad/ändringsarbete ska ske i redan befintlig 
byggnad, krävs det enligt PBL Kap. 8 att byggherren söker bygglov hos byggnadsnämnden i den 
kommun  där  fastigheten  är  belägen.  I  bygglovet  granskas  handlingarna  runt  den  aktuella 
byggnaden. Byggnadsnämnden tittar närmare på hur byggherren vill  utforma byggnaden och 
placeringen av den på tomten. Ett förhandsbesked kan ges av byggnadsnämnden i det tidigare 
stadiet av byggherrens projektering om byggherren vill  ha besked innan denne fortsätter sin 
planering. Byggnadsnämnden är bunden till sitt förhandsbesked om bygglov.

Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig som hjälper byggherren att se till att alla nödvändiga 
kontroller görs och att kraven i dessa uppfylls. Byggherren har det slutliga ansvaret att se till att 
byggnaden uppförs enligt alla krav och regler. Byggnadsnämnden fastställer en kontrollplan som 
visar  på  vilka  kontroller  som ska  utföras  och vilka  intyg  och  handlingar  som ska  in  under 
byggtiden.  Byggnadsnämnden  är  idag  endast  ansvarig  för  att  godkänna  byggherrens 
kontrollplaner och i slutändan se till att de kontroller som finns med i den har utförts. 

Arbetet  syftar  till  att  ta  reda  på  vilka  dokument  som presenteras  vid  uppförande av  en ny 
byggnad, enligt de lagar som man finner i PBL, och om dessa dokument krävs in och granskas 
av kommunerna innan byggnaden godkänns.
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Summary
July  1,  1988,  a  merger  of  two  authorities  happened,  Bostadsstyrelsen  and  the  State's  plan 
agencies. These two established what were to become the National Board of Housing, Building 
and Planning. In 1989 new rules were enforced which e.g. meant that the calculations of thermal 
insulation requirements for a building were changed from detailed requirements to requirements 
of an over all function. In the year 1994 decisions where made in the parliament that came to 
change  the  building  legislation  (PBL,  1987:10).  As  a  result  of  these  changes,  the  planning 
permission examination would only intend an examination of the premise of the location and 
formulation of the building. A new control - and monitoring system was introduced, which were 
entirely  independent  of  the  planning  permission  examination.  This  new  system  concerns 
technical property requirements. In connection to that, the rules of construction were renewed 
in 1995. Changes were also made in the matter of responsibility concerning the current controls 
that are be carried out when a new building is erected.

When  a  new building  is  erected,  or  some  changes  are  taking  place  in  the  already  existing 
building, it is required according to PBL chapter 8 that the developer applies for planning permi-
ssions at the building committee in that municipality where the real estate is located. In the 
planning  permission,  the  documents  of  the  current  building  are  examined. The  building 
committee takes a closer look at how the developer wants to design the building and where 
he/she wants to place the building on the building site. A notification can be given in advance 
by the housing committee in an early stage of the developer's project, if the developer wants to 
have an answer before he/she continues his planning. The building committee is bound by its 
advance notification about planning permissions.

The developer will appoint a quality manager that helps the developer to ensure that all nece-
ssary controls are carried out and that the requirements in these are met. The developer has the 
final responsibility to ensure that the building is built according to all requirements and rules in 
the building legislation.  The building committee establishes a control plan that shows which 
controls have to be carried out and which certificates and documents have to be sent in during 
the time of the construction. The building committee is today only responsible for approving 
the developer's control plans and in the end to ensure that the stated controls have been carried 
out. 

This study aims to finding out which documents have be submitted at the erection of a new 
building according to the legislation that is found in PBL, if these documents are required and if 
they are examined by the municipalities before the building is approved.
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Abstract
När en ny byggnad ska uppföras, eller en tillbyggnad/ändringsarbete ska ske i redan befintlig 
byggnad, krävs det enligt PBL Kapitel 8 att byggherren söker bygglov hos byggnadsnämnden i 
den kommun där fastigheten är belägen. I bygglovet granskas handlingarna runt den aktuella 
byggnaden. 

Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig som hjälper byggherren att genomföra alla nödvändiga 
kontroller görs och att samhällets krav uppfylls. Byggherren har det slutliga ansvaret att se till att 
byggnaden uppförs enligt alla krav och regler. Byggnadsnämnden fastställer en kontrollplan som 
visar  på  vilka  kontroller  som ska  utföras  och vilka  intyg  och  handlingar  som ska  in  under 
byggtiden.

Rapporten syftar till att ta reda på vilka dokument som ska lämnas in vid uppförande av en ny 
byggnad, enligt de lagar som man finner i PBL, och om dessa dokument krävs in och granskas 
av kommunerna innan byggnaden godkänns.

Nyckelord:

Kontrollplan,  byggnadsnämnd,  tillsyn,  kvalitetsansvarig,  energihushållning,  byggsamråd,  PBL, 
bygganmälan, slutbevis.

English

When a new building is constructed, or some changes are taking place in the already existing 
building,  it  is  required according  to PBL chapter  8  that  the  developer  applies  for  planning 
permissions at the building committee in that municipality where the real estate is located. In the 
planning permission, the documents of the current building are examined.

The  developer  will  appoint  a  quality  manager  that  helps  the  developer  to  ensure  that  all 
necessary controls are done and that the requirements in these are met. The developer has the 
final responsibility to ensure that the building is built according to all requirements and rules. 
The building committee establishes a control plan that shows which controls have to be carried 
out and which certificates and documents have to be sent in during the time of the construction.

This study aims to finding out which documents that will be submitted at the construction of a 
new building, according to the laws found in PBL, if these documents are required and if they 
are examined of the municipalities before the building is approved.
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Idag när en ny byggnad ska uppföras ska handlingar skickas in till byggnadsnämnden. I 
och med att reglerna ständigt förnyas för att förbättra framtidens byggnader ställs vi 
inför hårdare krav när det gäller energihushållningen.  De förändringar som sker när 
det gäller bygglagsstiftningen berör dock inte bara byggnaderna och kraven på deras 
egenskaper. Kraven på tillsyn och kontroll av att bygglagsstiftningen efterlevs har även 
genomgått förändringar.

1989 trädde nya regler i kraft som bland annat innebar att beräkningen av U-värde för 
en  byggnad  ändrades  från  detaljkrav,  som  byggde  på  att  man  räknade  på  varje 
byggnadsdel för sig exempelvis en vägg, till funktionskrav, där man istället räknar ut ett 
medelvärde  av  U-värdet  för  hela  klimatskalet.  Ett  U-värde  är  den 
värmegenomgångskoefficient  som  anger  den  isolerande  egenskapen  hos  en 
byggnadsdel.

I samband med att byggreglerna förnyades 1995, ändrades även ansvarsfrågan gällande 
de  kontroller  som  ska  utföras  vid  uppförande  av  en  ny  byggnad.  Innan  1995 
hanterades  kontrollerna  av  byggnadsnämnden i  respektive  kommun.  Idag görs  alla 
kontroller via egna kontrollanter eller kvalitetsansvariga som byggherren har valt med 
godkännande av byggnadsnämnden.  Kommunernas ansvar  och tillsyn minskade då 
detta genomfördes. Följden av förändringen inom kontroll- och tillsynsrutinerna har 
gjort  att  det  blivit  svårare  för  staten  att  försäkra  sig  om att  de  krav  som ställs  i 
regelverken uppfylls och att ändringen av reglerna har medfört positiva följder. 

Det har alltid varit byggherren som haft det slutliga ansvaret att se till att byggnaden 
uppförs enligt  alla krav och regler.  Byggnadsnämndernas tillsyn och kontroll  av att 
byggherren  uppfyllde  sitt  ansvar  var  större  i  tidigare  lagstiftning.  I  dag  är 
byggnadsnämnderna endast ansvariga för att godkänna byggherrens kontrollplaner och 
i slutändan se till att de har utförts. Eftersom byggherren kan välja sina kontrollanter 
minskar garantin för att den utvalda personen är opartisk i sitt utlåtande utan det är 
bara ett antagande att så är fallet.

1.2 Syfte

Arbetet syftar till att ta reda på vilka dokument som ska lämnas in vid uppförande av 
en ny byggnad enligt de lagar som man finner i PBL. Det syftar även till att undersöka 
om  dessa  dokument  krävs  in  och  granskas  av  kommunerna  innan  byggnaden 
godkänns.  Arbetet  har  fokus på energihushållningen för att  utreda hur kommunen 
hanterat  detta  område  i  fråga  om  inkrävda  dokument  och  granskning  av  dessa 
handlingar innan beslut om kontrollplan tagits. 
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1.3 Mål

Målet  med  examensarbetet  är  att  ta  reda  på  om  byggnadsnämnden  granskat  de 
dokument och handlingar som lämnats in och om de krävt in handlingar i fråga om 
energihushållning innan en kontrollplan upprättats. 

1.4 Avgränsningar

På Boverkets inrådan har vi begränsat vårt arbete till två kommuner med geografisk 
placering i  närheten av Växjö universitet.  Arbetet  är  begränsat  till  flerbostadshus i 
Kristianstad och Värnamo kommun. Byggnaderna är uppförda under åren 1996-2005. 
I varje kommun har två byggnader valts ut och hanteringsprocessen har undersökts 
för dessa byggnader. I Värnamo har följande fastigheter valts;  Apollofjärilen 1 och 
Spjutet 4. Fastigheter i Kristianstad är; Kvarnen 25 och Åhus 3:119.

Det som redovisas i rapporten är:

• Hur processen från bygglov till slutbevis har hanterats av byggnadsnämnden i 
Kristianstad respektive Värnamo kommun. 

• Hur granskningen och hanteringen av kontrollplanen har skötts. 

• Vad kommunen har fokuserat på.

Vi har studerat de dokument som rör kontroll och tillsyn. Arbetet tar inte upp hur 
byggnaderna har byggts för att uppfylla kraven på energihushållningen och inte heller 
tekniska  specifikationer.  Arbetet  fokuserar  på  om  kommunen  har  krävt  in  de 
dokument som ska visa att kraven uppfylls och om kommunen granskat dokumenten 
för att förvissa sig om att samhällets krav verkligen uppfylls.

2
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2. Teori

2.1 Historia

2.1.1 Allmänt 

Den 1 juli 1988 skedde en sammanslagning av två myndigheter, Bostadsstyrelsen och 
Statens planverk. Dessa bildade tillsammans Boverket. Sammanslagningen grundades i 
att de båda verkens förutsättningar hade förändrats under årens lopp, kommunerna 
hade  bland  annat  fått  bättre  möjligheter  än  tidigare  att  ta  ansvar  för  olika 
samhällsuppgifter. Det fanns även ett behov av höjt samarbete i frågor gällande bland 
annat fysisk planering och byggande (Boverket - uppgifter och verksamhet 1992:14). 

Innan 1989 innehöll byggreglerna detaljkrav i stor utsträckning. I byggreglerna efter 
1989 kom kraven att utgöras av funktionskrav i allt större utsträckning. Förändringen 
innebar bland annat att reglerna gick ifrån ett detaljkrav, då det räknades på att varje 
byggnadsdel  skulle  uppfylla  ett  visst  U-värde, till  funktionskrav  som  innebar  ett 
genomsnittligt U-värde för hela byggnaden skulle beräknas.

Riksdagen tog ett beslut 1994 som kom att ändra plan- och bygglagsstiftningen. Till 
följd  av  ändringen  skulle  bygglovsprövningen  endast  avse  en  prövning  av 
lokaliseringen, placeringen och utformning av byggnaden. Samtidigt infördes ett nytt 
kontroll- och tillsynssystem som var helt oberoende av bygglovsprövningen och gällde 
de tekniska egenskapskraven. 

Bakgrunden till  funktionskravet är att det är de krav som samhället ställer gällande 
funktion på en byggnad, det visar dock inte hur kravet ska uppnås i detalj (Boken om 
lov, tillsyn och kontroll 2004:96). Samhällets krav i texten som följer avser de krav som 
finns  i  Plan  och  Bygglagen,  PBL,  och  i  Lagen  om  tekniska  egenskapskrav  på 
byggnader och byggprodukter, BVL. PBL innehåller bestämmelser om planläggning 
och om byggande (Boken om lov,  tillsyn och kontroll.  2004:13).  "BVL innerhåller 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk och byggprodukter." (Boken om lov, tillsyn 
och kontroll. 2004:89).

PBL har under åren genomgått en del förändringar och den senaste upplaga av PBL 
kom ut 2008.
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2.1.2 Gamla och nya systemet

Resterande text i kap 2 är taget ur Statens planverks författningssamling, Svensk 
byggnorm, SBN 1980  om inget annat anges.

År  1987  genomgick  svensk  lagstiftning  inom  plan-  och  byggområdet  en  stor 
förändring (Boken om lov och tillsyn 2004:13). Då ersattes Byggnadsstadgan (BS) och 
Bygglagsstiftningen, BL, med Plan- och bygglagen, PBL 1987:10. Några år senare kom 
Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, BVL, 1994:847. Perioden 1987-
1995 var en övergångsperiod då Byggnadsstadgan och PBL fungerade parallellt med 
varandra vid till exempel områden som tillsyn av byggandet (Ulf Önsten, 09.05.13).

Gamla systemet 
Övergångsperiod 

1987-1995
Nya systemet (fr.1 juli 1995)

Lag- tvingade krav
BL Det nya systemet 

fungerade under 
denna tid parallellt 
med det gamla 

Lag- tvingade krav
PBL

BS BVL

Tillämpningsregler-

Hur lagarna bör tillämpas 
SBN 80

systemet vid 
områden som tillsyn 
och kontroll  

Tillämpningsregler- Hur 
lagarna 
bör 
tillämpas

BBR

BKR

Tabell 2.1. 

Bilden ovan visar vilka lagar och tillämpningsregler som gällde innan och efter 1987.

2.1.3 Bygglov innan 1987 

Enligt Byggnadsstadgan 55§ 1 mom ska "Ansökan om byggnadslov göras skriftligen 
hos byggnadsnämnden.” (Byggnadslagstiftningen 4:e upplagan 1964:459)

Bygglovsprövningen delades oftast  upp i  två skeden.  Det första  var ett  översiktligt 
skede.  Här  skulle  byggnadsnämnden  få  in  ansökan  med  teknisk  beskrivning, 
situationsplan  och  huvudritningar.  Huvudritningarna  skulle  vara  så  omfattade  att 
byggnadsnämnden kunde avgöra  om byggnadens utformning,  samt principerna  för 
byggnadens  stomsystem och installationer  stämde  överens  med fastställd  plan och 
grundläggande bestämmelser. Byggherren skulle även lämna uppgifter om den typ av 
energi som skulle användas för byggnadens uppvärmning (SBN80).

För  att  byggnadsnämnden  under  arbetets  gång  skulle  kunna  förvissa  sig  om  att 
byggherren följde de gällande bestämmelserna skulle det innan varje byggetapp lämnas 
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in  ytterligare  handlingar  gällande  utformning  samt  tekniska  handlingar  angående 
grundförhållande, byggnadskonstruktioner, installationer och energihushållning.

Byggnadsnämndens beslut  i  det  första  skedet skulle  innehålla  föreskrifter  om vilka 
handlingar  gällande  egenskapskraven  som vidare måste  lämnas  in  innan  nämnden 
kunde fatta ett beslut i det andra skedet. De handlingar som lämnades in var till för att 
nämnden skulle kunna avgöra om föreskrifternas krav var uppfyllda. 

2.1.4 Tillsyn innan 1987

”Kontroll skall ske i samband med att en byggnad uppförs.” (SBN 1980:37)

Det  var  byggherrens  uppgift  att  utse  en  ansvarig  arbetsledare  om  inte 
byggnadsnämnden  ansåg  att  arbetet  var  så  enkelt  att  det  inte  krävdes  en  särskild 
arbetsledare  (BS  61§  1  mom).  Det  var  brukligt  att  utse  en  arbetsledare  som 
byggnadsnämnden granskat och funnit kompetent.  Vid arbeten som var av en mer 
teknisk  krävande  natur  begärde  nämnden  att  arbetsledaren  hade  avlagt  en  teknisk 
examen  eller  på  annat  sätt  kunde  påvisa  att  den  kompetens  som  krävdes  fanns 
(Byggnadsstadga 4:e upplaga 5 kap §61 2 mom). Det var den ansvarige arbetsledarens 
ansvar att kontinuerlig kontroll  och tillsyn på byggarbetsplatsen utfördes. Han/hon 
hade till ansvar att ”arbetena utförs på ett fackmässigt sätt samt att byggkontroll sker.” 
(SBN 1980:37). Detta enligt BS 61§ 4 mom. Arbetsledaren var även ansvarig för att de 
utförda kontrollerna och provningarna dokumenterades på ett godtagbart sätt. Dessa 
handlingar skulle finnas tillgängliga då byggnadsnämnden utförde besiktningar.

Byggnadsnämndens tillsyn utfördes främst genom stickprovskontroller och besiktning. 
Det  var  även  nämndens  ansvar  att  kontrollera  att  den  ansvarige  arbetsledaren 
uppfyllde sitt ansvar. Byggnadsnämnden hade skyldighet att utföra minst en besiktning 
och slutbesiktning vid byggnader som uppfördes med bygglov.  

2.1.5 Energihushållning innan 1987

”En byggnad med tillhörande installationer skall anordnas så, att energiförbrukningen 
begränsas med hänsyn tagen till  kravet på god energihushållning.”  (SBN 1980:301) 
Enligt SBN fick byggnaden avvika ifrån de föreskrifter som är nämnda ovan om det 
gick att påvisa att byggnadens totala energiförbrukning understeg de värden som skulle 
uppstå om byggnaden var uppförd enligt föreskrifterna. 
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2.2 Hanteringsprocessen idag

2.2.1 Bygglov

När en ny byggnad ska uppföras, eller en tillbyggnad/ändringsarbete ska ske i redan 
befintlig  byggnad krävs det  enligt  PBL kapitel  8  att  byggherren söker bygglov hos 
byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen. Ansökan görs normalt 
skriftligt och till den bifogas handlingar så som situationsplan, fasadritning och ibland 
planritningar  (Nordstrand  2000:90).  Enligt  PBL  Kap.  8  20§  skall  vid  ansökan 
”ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt som behövs för prövningen lämnas in.” 

I  bygglovet  granskas  handlingarna runt den aktuella  byggnaden.  Byggnadsnämnden 
tittar närmare på hur byggherren vill utforma byggnaden och dess placering på tomten. 
I bygglovsärenden bedömer byggnadsnämnden de estetiska aspekterna av byggnaden 
gällande färg och form, samt även om placeringen medför fara eller olägenheter för 
boende runt omkring (Boverket, Boken om lov, tillsyn och kontroll 2004:65).

Ett förhandsbesked kan ges av byggnadsnämnden i det tidigare stadiet av byggherrens 
projektering  om byggherren  vill  ha  besked  innan  fortsatt  planering. Detta  gör  att 
byggherren kan arbeta vidare med vetskapen om att ingen onödig projektering sker. 
Byggnadsnämnden är  bunden till  sitt  förhandsbesked om bygglov i  två år  från det 
datum beslutet togs (Boverket, Boken om lov, tillsyn och kontroll Kap.7)(Boverket, 
Behöver jag bygglov? 2008:9).

I kommunens detaljplan finns det beslut på vad en byggnad inom ett specifikt område 
ska uppfylla för att bygglov ska medges eller om det i  vissa fall  inte behövs sökas 
bygglov. 

2.2.2 Bygganmälan och kvalitetsansvarig

Minst tre  veckor  innan byggstart  ska byggherren göra en skriftlig  bygganmälan till 
byggnadsnämnden. Orsaken till detta är att byggnadsnämnden ska ha tid att behandla 
projektet  för  att  kunna  bestämma  vilka  kontroller  som  behövs  under  byggtiden. 
Bygganmälan redovisar projektets art och utformning. För närvarandet finns det inga 
konkreta föreskrifter om vad en bygganmälan ska innehålla, förutom att det ska finnas 
med ”uppgifter om fastighetsbeteckning, byggherrens namn och adress, samt uppgift 
om  när  byggnadsarbetena  är  avsedda  att  påbörjas.”  (Boken  om  lov,  tillsyn  och 
kontroll.  2004  Kap.  7.3:109).  Vidare  ska  övrig  dokumentation  som  redovisas  för 
byggnadsnämnden vara utförlig och anpassad till det aktuella projektet (Boken om lov, 
tillsyn och kontroll. 2004 Kap. 7.3).
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Byggherren ska samtidigt utse en kvalitetsansvarig som hjälper byggherren att ansvara 
för att alla nödvändiga kontroller görs och att kraven i dessa uppfylls. Kvalitetsansvarig 
måste ha riksbehörighet eller godkännas av byggnadsnämnden. För att få arbeta som 
kvalitetsansvarig måste personen vara kompetent, det vill säga ha de kunskaper som 
krävs  för  att  genomföra  arbetet.  Riksbehörighet  innebär  att  kvalitetsansvarig  är 
certifierad via ett certifieringsorgan. Saknas certifiering kan byggnadsnämnden ta ett 
särskilt beslut om huruvida det finns tillräcklig kompetens och ifall personen i fråga får 
vara  kvalitetsansvarig  ändå  (Boken om lov,  tillsyn och kontroll.  2004.  Kap.  7.2).  I 
Kapitel  9.  13§  i  PBL  anges  att  ”Kvalitetsansvarige  skall  vara  närvarande  vid 
byggsamråd (…) samt vid besiktningar och andra kontroller.”

Om byggherren missköter kontrollerna, inte följer de krav som ställts eller de krav 
som kvalitetsansvarige påvisar, bör den som är kvalitetsansvarig avgå från sin post för 
att behålla sitt förtroende som denne blev beviljad via certifieringen (Boken om lov, 
tillsyn och kontroll. 2004). Hamnar detta antagande istället på den kvalitetsansvarige 
står  det  enligt  PBL  9  Kap.  15§  att  ”Om  byggnadsnämnden  finner  att  den 
kvalitetsansvarige har  åsidosatt  sina skyldigheter,  får nämnden besluta  att en annan 
kvalitetsansvarig skall utses.” 

2.2.3 Byggnadsnämnden och byggsamråd

Genom lagstiftningen 1947 och som sedan förnyades 1987 blev det obligatoriskt för 
varje kommun att ha en byggnadsnämnd (BN). Nämndens huvudansvar ligger på att 
utarbeta  detalj-  och  översiktsplaner,  fysisk  planering  och  att  ha  tillsyn  över 
byggnadsverksamheten  i  kommunen.  I  detta  ingår  även  att  handlägga  de  olika 
ansökningarna som kommer in gällande byggnader/uppförande av en ny byggnad inom 
kommunen (Bra böckers lexikon 1992 och Nationalencyklopedin 1990).

Enligt PBL 11 kapitel 4§(2008:66) ska byggnadsnämnden ha "till sitt biträde minst en 
person med arkitektutbildning och i övrigt tillgång till personal i den omfattning och 
med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina 
uppgifter på ett tillfredsställande sätt."

Byggnadsnämnden kallar  till  byggsamråd efter  det  att  de  fått  in  bygganmälan  från 
byggherren. Till byggsamråd kallas byggherre, kvalitetsansvarig och ibland inblandade 
entreprenörer. Om byggherren inte är medveten om vilka samhällskrav som ställs på 
det aktuella projektet ska byggnadsnämnden informera om detta. Under byggsamrådet 
går  man  även  igenom  vilka  kontroller,  tillsyn,  besiktningar  och  åtgärder  som  är 
nödvändiga  för  att  byggnaden  ska  uppfylla  samhällets  krav.  Andra  delar  som 
samordning,  planering  och  vilka  behov  dessa  har  under  byggtiden  diskuteras  och 
fastställs. Byggnadsnämnden kan bestämma att samråd inte är nödvändigt, men ska då 
meddela byggherren för att inte skapa missförstånd. Finns det ett behov av samråd 
från byggherrens sida kan denne begära ett  möte oavsett vad byggnämnden finner 
nödvändigt (Nordstrand 2000:187). Enligt PBL 9 kapitel 8§ ska allt som sker under 
detta möte protokollföras.
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2.2.4 Kontrollplan

Efter byggsamrådet fastställer byggnadsnämnden en kontrollplan som visar på vilka 
kontroller som ska utföras och vilka intyg och handlingar som ska presenteras under 
byggtiden (Nordstrand 2000:187). I PBL kapitel 9 9§ står det följande ”Kontrollen kan 
utföras genom dokumenterad egenkontroll, av fristående sakkunnig eller, om det finns 
särskilda  skäl,  av  byggnadsnämnden.”  Den  kvalitetsansvarige  ansvarar  för  att 
kontrollerna genomförs och dokumenteras enligt kraven i Plan och bygglagen. 

Vidare i PBL kapitel 9. 9§ ska innehållet i kontrollplanen ange ”vilka kontroller som 
ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som ska företes till nämnden samt vilka 
anmälningar som skall göras till nämnden.” Enligt Boken om lov, tillsyn och kontroll 
(2004:121) står det några vägledande punkter när det gäller vilka kontroller och intyg 
som bör krävas in. Dessa punkter är följande: ”byggherrens kompetens, projektets art 
och  komplexitet,  omfattningen  och  kvalitén  på  byggherrens  dokumenterade 
egenkontroll.” 

Enligt  Boken  om  lov,  tillsyn  och  kontroll  (2004:123)  finns  det  råd  att  tillgå  vid 
egenkontroller. I dessa råd ställs inte några direkta krav på den som utför byggherrens 
egenkontroller.  Dennes  kontrollant  behöver  inte  vara  en  opartisk  person  och  inte 
heller behöver denne vara en utomstående person som inte har något eget intresse av 
byggnaden.

I en kontrollplan kan det under energihushållning finnas refererat till BBR kapitel 9 
(2008).  Detta  är  dock  inget  måste.  I  kapitel  9  finner  man  de  egenskapskrav  som 
byggnader  måste  uppfylla  för  att  minimera  mängden som behöver  tillföras  för  att 
uppnå ett bra inomhusklimat och en god inomhusmiljö. Utöver dessa krav finns det i 
detta kapitel även krav på minsta godtagbara värmeisolering när det gäller byggandens 
krav på installationer och effektiv elanvändning. 

I bilaga nr. 1 finns det ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut. Den är tagen från 
www.bygglovsguiden.se

2.2.5 Slutbevis

När alla kontroller och provningar är gjorda enligt kontrollplanen ska dessa skickas in 
tillsammans med övriga handlingar till byggnadsnämnden. Om nämnden inte finner 
någon orsak att ingripa och byggherren har utfört kontroller och dokumentation enligt 
kontrollplanen, ska ett slutbevis utfärdas (Nordstrand 2000:218).

Ett  slutbevis  är ingen garanti  för att byggnaden har uppfyller alla krav som ställts. 
Slutbeviset  kan  snarare  ses  som  ett  kvitto  som  påvisar  att  byggherren  och 
byggnadsnämnden är eniga om att kontrollplanen följts enligt överenskommelse och 
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att byggnadsnämnden inte funnit något skäl att ingripa på grund av att reglerna inte 
följts. Eftersom byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller alla krav antas det att 
så är fallet. Vet nämnden att det finns brister i byggnaden ska slutbevis inte utfärdas 
(Boken om lov, tillsyn och kontroll. 2004 Kap 7.9, PBL Kap. 10 3§). 
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3. Metod och genomförande

3.1 Urval

3.1.1 Representativ verklighet

Byggnaderna som presenteras är slumpmässigt valda flerbostadshus uppförda under 
perioden 1996-2005. 

Två flerbostadshus från varje kommun presenteras i undersökningen. De studerade 
fallen kan ses som exempel på hur  byggprocessen kan se  ut  inom kommunerna  i 
landet. Med byggprocessen avser vi hur handlingar från bygglov till slutbevis hanteras 
och granskas av kommunerna.

Studien  beskriver  hur  två  kommuner  hanterar  granskningen  av  inkommande 
handlingar vid nybyggnation av flerbostadshus.

3.2 Reliabilitet, validitet och objektivitet

3.2.1 Kritiskt och kreativt tänkande

Fakta i teoriavsnittet gällande processen från bygglov till slutbevis, är taget ur diverse 
litteratur  och  lagtexter.  Litteraturstudierna  undersökte  vad  lagen  säger  om  denna 
process och för att undersöka hur mycket byggnadsnämnden är involverad när det 
gäller uppfyllandet av samhällets krav vid nybyggnation.

Därefter samlades material  in från kommunerna angående de utvalda byggnaderna. 
Genom besök framkom vad kommunerna hade för handlingar och dokument sparade 
i sina arkiv. Efter besöket skedde kontakten via e-post  med kompletterande frågor 
angående  deras  hantering  av  dokument  från  bygglovsansökan  till  slutbevis.  Efter 
insamlandet av data har en sammanställning av informationen och dokumentationen 
gjorts. Detta redovisas i både löpande text och i tabeller. 
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3.2.2 Validitet

3.2.2.1 Undersökning

Innan rapportskrivningen startade skedde förberedelser genom att studera lagtexter 
och diverse litteratur inom området.

Frågorna som är ställda till kommunerna har varit formulerade så att tjänstemännen 
skulle kunna svara med sina egna ord men samtidigt hålla sig inom ämnet.

3.2.3 Reliabilitet

Utför någon annan samma undersökning får de fram samma sparade dokument som 
fungerat  som underlag  till  denna studie.  Kommunens dokumentation bör ses som 
tillförlitlig. De dokument som är sparade på kommunen bör vara den dokumentation 
som respektive kommun anser vara relevant att arkivera i de gällande ärendena.

3.3 Kritik till vald metod

3.3.1 Utredarens erfarenhet

Vi som författare besitter kunskap inom byggteknik och byggprocessen. Innehållet i 
rapporten har under arbetets gång granskats av sakkunniga inom området för att se till 
att arbetet går åt rätt håll.
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4. Resultat

4.1 Sammanställning

Nedan visas ett sammanställt resultat av studien. Ett X i rutan betyder ett JA som svar 
på den ställda frågan. I resterande del av detta kapitel redovisas hur resultatet i tabellen 
nedan framkommit. 

Tabell 4.1

MÅLFRÅGOR/OBJEKT Kvarnen 25 Åhus 3:119 Spjutet 4 Apollofjärilen 1

Har kommunen 
hanterat processen 
enligt lagen?

X X X X

Har kommunen krävt in 
energiberäkning?

Har kommunen 
granskat 
energiberäkningen?

X X***

Har kommunen krävt in 
teknisk beskrivning?

X

Har kommunen 
granskat den tekniska 
beskrivningen?

X* X** X****

* Endast när det gäller grundläggningen

** Endast platta på mark enligt de redovisade dokumenten hos kommunen

*** Handlingen är överlämnad, men det finns ingen dokumentation om att den är granskad.

**** Platta på mark och trästomme

4.2 Underökning av Kristianstad kommun

4.2.1 Allmänt om kommunens hantering

Enligt svar på frågor som vi ställt till Kristianstad kommun (09.04.24, 09.04.21 och 
09.05.11)  har  följande  information  om  hur  kommunen  har  behandlat  inlämnade 
handlingar kommit fram.
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För  att  Kristianstad  kommun ska  bevilja  bygglov  krävs  det  att  situations-,  fasad-, 
huvud- och planritningar lämnas in. Nybyggnadskarta och markplaneringsritning kan 
eventuellt vara aktuellt att titta på. Dessa handlingar granskas mot gällande detaljplan 
för att se att projektet stämmer överens med planeringen av området. Förutom detta 
tittar  de  även  på  vattenskyddsområde,  fornminne,  strandskydd,  tillgänglighet, 
framkomlighet (utryckningsfordon), plushöjd och hur dräneringsvatten ska avledas. 

Under byggsamrådet tas  beslut  om kontrollplanen.  Några av de punkterna som är 
angivna ovan tas upp som underlag.

När det gäller hanteringen och granskningen av energihushållningen säger kommunens 
tjänstemän att detta ska behandlas under bygganmälan, men samtidigt svarar de att 
detta kan hanteras på olika sätt. Det finns ingen specifikt ställe där det alltid finns med. 
Energihushållningen  kan  redovisas  både  i  kontrollplanen  och  i  den  tekniska 
rambeskrivningen. Dessa handlingar har inte arkiverats av kommunen.

4.2.2 Kvarnen 25

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av kommunernas arkiverade dokument. 
Ett X i en ruta betyder att denna handling är inlämnad/redovisad för kommunen.  Är 
en cell tom under inlämnat/beviljat/genomfört betyder detta att det inte finns någon 
dokumentation som styrker att till  exempel en handling har lämnats in. "Vad lagen 
säger" syftar på vad som redovisats under teorin i fråga om respektive handling. En 
tom cell  under  ”vad  säger  lagen”  betyder  att  vi  inte  funnit  något  direkt  krav  vid 
inlämning av den specifika handlingen. 

Tabell 4.2

KVARNEN 25

BH: HSB Skåne

Inlämnat/beviljat/ 
genomfört

Vad säger lagen

BYGGLOV
99.03.17/99.04.27

Enligt PBL Kap. 8 20§ skall vid ansökan ”ritningar, 
beskrivningar och uppgifter i övrigt lämnas in som 
behövs för prövningen.”

- Fasadritning X

- Sektionsritning X

- Planritning X

- Situationsplan X

- Beskrivningar

- Övriga handlingar
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BYGGANMÄLAN

99.03.23

För närvarande finns inga uppgifter om vad denna 
anmälan ska innehålla. Det kan vara ”uppgifter om 
fastighetsbeteckning, byggherrens namn och adress, 
en uppgift om när byggnadsarbetena är avsedda att 
påbörjas.” dokumentationen ska vara utförlig och 
anpassad till det aktuella projektet.

- Kvalitetsansvarig, 
riksbehörig

- Anställd av

99.11.30

HSB Produktion

”Kvalitetsansvarige skall vara närvarande vid 
byggsamråd (…) samt vid besiktningar och andra 
kontroller.”

- Kvalitetsansvarig, 
andra meriter

- Anställd av

Samma som ovan

- Ritningar X

- Beskrivningar

- Övrigt

BYGGSAMRÅD
09.11.30 och 

00.02.15

Vilka kontroller, tillsyn, besiktningar och åtgärder som 
är nödvändiga för att byggnaden ska klara av 
samhällets krav.

- Teknisk beskrivning X*

- Energiberäkning

- Dokumentation/ 
handlingar

KONTROLLPLAN
99.12.13 och 

00.02.16 (enligt 
PBL-95)

Innehållet i kontrollplanen skall ange ”vilka kontroller 
som ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som 
ska företes till nämnden samt vilka anmälningar som 
skall göras till nämnden.”

- Energihushållning, 
godkänd

- Energihushållning, EJ 
godkänd

X **

SLUTBEVIS

01.02.21

När kontroller och provningar är gjorda ska dessa 
skickas in tillsammans med övriga handlingar. Ett 
slutbevis utfärdas, men det är ingen garanti på att 
byggnaden har uppfyllt alla krav som ställts. 

* Denna tekniska beskrivning var endast med under byggsamrådet 99.11.30 och fungerade 
endast som underlag när det gällde grundläggning. Denna handling är inte daterad.

** Lufttätheten inte godkänd i kontrollplanen av totalentreprenören, Skanska, under BBR 9, 
Punkt 9:212. Något dokument som visar på att detta är korrigerat finns inte hos 
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kommunen. Kommunen säger att man ibland måste acceptera en sådan avvikelse och lära 
sig av detta till nästa objekt. 

4.2.2.1 Övrig dokumentation 

Handlingar  som  användes  som  underlag  till  kontrollplanen  har  varit  bygglov, 
bygganmälan, anmälan om kvalitetsansvarig, samrådsprotokoll och kontrollplan.

Under det första byggsamrådet (99.11.30) som har begränsats till grundläggningen har 
man bland annat gått igenom: val av kvalitetsansvarig, pål- och grundplan, parkering, 
färgsättning  utvändigt,  situationsplan,  tomtplanering,  anslutning  till 
fjärrvärmeanläggning, byggfelsförsäkring samt förslag till kontrollplan. Kontrollplanen 
reviderades. Efter komplettering av kontrollplanen gällande grundläggning skall denna 
lämnas in för beslut. Till detta samråd fanns det en teknisk beskrivning som fungerade 
som underlag.

Under det andra byggsamrådet (00.02.15) har kommunen och byggherren bland annat 
gått igenom övriga delar som inte har med grundläggningen att göra. I protokollet från 
detta samråd har följande tagits upp: brandsyn/brandskydd, att kontrollplanen skall 
kompletteras  inom  brand,  att  eventuell  markradon  skall  utredas,  byggnadernas 
ventilationssystem och  fråga  om övre  vånings  arkitektoniska  utformning.  Följande 
punkter togs även upp:  yttrande från huvudskyddsombud överlämnades, förslag till 
kontrollplan  redovisades  och  beslut  togs  om  att  kompletteringar  skall  in  till 
byggnadsnämnden.  Kompletteringen  gällande  grundläggning  från  första  samrådet 
integrerades i kontrollplanen.

I  kontrollplanen  under  projekteringen  tog  man  upp,  under  energihushållningen, 
begränsning av värmeförluster (klimatskärmen), ventilation (värmeisolering och täthet) 
och värmeproduktion och värmedistribution (temperaturnivå för värmevatten).

I  kontrollplanen  under  produktionen  gjordes  följande  kontroller:  Begränsning  av 
värmeförlust  när  det  gäller  klimatskärmens  lufttäthet,  som  visar  på  resultatet  av 
provningen, kan kommunen inte hitta. Kommunen säger att rent allmänt måste man 
värdera en sådan situation och kanske acceptera en avvikelse och ta detta i beaktande i 
nästa objekt. 

4.2.3 Åhus 3:119

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av kommunernas arkiverade dokument. 
Ett X i en ruta betyder att denna handling är inlämnad/redovisad för kommunen.  Är 
en cell tom under inlämnat/beviljat/genomfört betyder detta att det inte finns någon 
dokumentation som styrker att till  exempel en handling har lämnats in. "Vad lagen 
säger" syftar på vad som redovisats under teorin i fråga om respektive handling. En 
tom cell  under  ”vad  säger  lagen”  betyder  att  vi  inte  funnit  något  direkt  krav  vid 
inlämning av den specifika handlingen. 

15

Jenny Boström, Maria Danielsson



Institutionen för teknik och design

Tabell 4.3

ÅHUS 3:119

BH: AB 
Kristianstadbyggen

Inlämnat/beviljat/ 
genomfört

Vad säger lagen

BYGGLOV
04.06.30/04.08.31

Enligt PBL Kap. 8 20§ skall vid ansökan ”ritningar, 
beskrivningar och uppgifter i övrigt lämnas in som 
behövs för prövningen.”

- Fasadritning X

- Sektionsritning X

- Planritning X

- Situationsplan X

- Beskrivningar

- Övriga handlingar

BYGGANMÄLAN

04.11.04

För närvarande finns inga uppgifter om vad denna 
anmälan ska innehålla. Det kan vara ”uppgifter om 
fastighetsbeteckning, byggherrens namn och adress, 
en uppgift om när byggnadsarbetena är avsedda att 
påbörjas.” dokumentationen ska vara utförlig och 
anpassad till det aktuella projektet.

- Kvalitetsansvarig, 
riksbehörig

- Anställd av

04.11.04/04.11.24

”Kvalitetsansvarige skall vara närvarande vid 
byggsamråd (…) samt vid besiktningar och andra 
kontroller.”

- Kvalitetsansvarig, 
andra meriter

- Anställd av

Samma som ovan

- Ritningar

- Beskrivningar

- Övrigt

BYGGSAMRÅD
04.11.24

Vilka kontroller, tillsyn, besiktningar och åtgärder som 
är nödvändiga för att byggnaden ska klara av 
samhällets krav.

- Teknisk beskrivning X

- Energiberäkning
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- Dokumentation/ 
handlingar

KONTROLLPLAN 04.11.24

Rev. 04.11.30 och 
06.03.14

Innehållet i kontrollplanen skall ange ”vilka kontroller 
som ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som 
ska företes till nämnden samt vilka anmälningar som 
skall göras till nämnden.”

- Energihushållning, 
godkänd

06.03.01

- Energihushållning, EJ 
godkänd

SLUTBEVIS

06.03.15

När kontroller och provningar är gjorda ska dessa 
skickas in tillsammans med övriga handlingar. Ett 
slutbevis utfärdas, men det är ingen garanti på att 
byggnaden har uppfyllt alla krav som ställts. 

4.2.3.1 Övrig dokumentation 

Till  byggsamrådet  skulle  följande  handlingar  vara  upprättade  och  redovisade: 
bygganmälan,  anmälan  om  kvalitetsansvarig,  förslag  till  kontrollplan, 
försäkringsbevis/byggfelsförsäkring,  brandskyddsdokumentation,  tillgänglighet  och 
teknisk beskrivning. Under byggsamrådsmötet diskuterade man bland annat följande: 
utvändig  färgsättning,  kvalitetsansvarig,  VA-anslutning,  fjärrvärmeanslutning, 
byggfelsförsäkring,  utstakning  av  byggnaden,  brandskyddsdokumentation  och 
tillgänglighetsutredning  skall  lämnas  in  till  BN,  rambeskrivning  om  byggnadernas 
tekniska  utförande  skall  lämnas  in  till  BN,  ljudisolering,  kontrollen  av 
ventilationsanläggningarna, lågrisk för markradon, arbetsmiljöplan skall upprättas och 
förslag till kontrollplan redovisades och skall efter komplettering lämnas in till BN.

De  dokument  som  fungerade  som  underlag  till  kontrollplanen  har  varit  bygglov, 
bygganmälan, anmälan om kvalitetsansvarig, samrådsprotokoll och kontrollplanen.

I kontrollplanen för projektering har man tittat på socklarnas köldbryggor och gjort U-
värdesberäkningar.  Under  produktionen,  under  punkten  för  energihushållning,  har 
värmeproduktion och värmedistribution (uppvärmningssystemet) kontrollerats.
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4.3 Undersökning av Värnamo kommun

4.3.1 Allmänt om kommunens hantering

Enligt de frågor som är ställda till Värnamo kommun (09.05.07 och 09.05.05) gällande 
nybyggnation av flerbostadshus och vilka handlingar  som ska presenteras har följande 
information kommit fram.

Beroende på vad som ska byggas och storleken på objektet krävs det olika handlingar 
vid bygganmälan. En energiberäkning vill kommunen alltid ha in men granskar den 
när de anser att det behövs. Andra handlingar, förutom ritningar, som kan krävas in 
kan  vara  byggfelsförsäkring,  teknisk  beskrivning,  sakkunnigintyg  inom 
funktionskontroll  och  täthetsprovning,  verifikation  att  arbetena  utförts  enligt 
bygglov/kontrollplan.  Vid  en  större  byggnation  krävs  exempelvis  även  geoteknisk 
undersökning och brandskyddsdokumentation in.

Under byggsamrådet går man igenom allt som kommunen anser är relevant för att 
upprätta en kontrollplan. Vad detta är beror på arten hos objektet som ska uppföras.

4.3.2 Spjutet 4

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av kommunernas arkiverade dokument. 
Ett X i en ruta betyder att denna handling är inlämnad/redovisad för kommunen.  Är 
en cell tom under inlämnat/beviljat/genomfört betyder detta att det inte finns någon 
dokumentation som styrker att till  exempel en handling har lämnats in. "Vad lagen 
säger" syftar på vad som redovisats under teorin i fråga om respektive handling. En 
tom cell  under  ”vad  säger  lagen”  betyder  att  vi  inte  funnit  något  direkt  krav  vid 
inlämning av den specifika handlingen. 

Tabell 4.4

SPJUTET 4

BH: Västkuststugan AB

Inlämnat/beviljat/ 
genomfört

Vad säger lagen

BYGGLOV 02.03.26/02.05.22

Ändring 02.09.11 *

Enligt PBL Kap. 8 20§ skall vid ansökan ”ritningar, 
beskrivningar och uppgifter i övrigt lämnas in som 
behövs för prövningen.”

- Fasadritning X
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- Sektionsritning X

- Planritning X

- Situationsplan X

- Beskrivningar

- Övriga handlingar X**

BYGGANMÄLAN

02.04.15

För närvarande finns inga uppgifter om vad denna 
anmälan ska innehålla. Det kan vara ”uppgifter om 
fastighetsbeteckning, byggherrens namn och adress, 
en uppgift om när byggnadsarbetena är avsedda att 
påbörjas.” dokumentationen ska vara utförlig och 
anpassad till det aktuella projektet.

- Kvalitetsansvarig, 
riksbehörig

- Anställd av

”Kvalitetsansvarige skall vara närvarande vid 
byggsamråd (…) samt vid besiktningar och andra 
kontroller.”

- Kvalitetsansvarig, 
andra meriter

- Anställd av

02.11.20

Byggkonsult AB

Samma som ovan

- Ritningar X

- Beskrivningar X ***

- Övrigt

BYGGSAMRÅD
02.09.06/02.11.20

Vilka kontroller, tillsyn, besiktningar och åtgärder som 
är nödvändiga för att byggnaden ska klara av 
samhällets krav.

- Teknisk beskrivning X

- Energiberäkning X

- Dokumentation/ 
handlingar

X

KONTROLLPLAN

02.11.20

Innehållet i kontrollplanen skall ange ”vilka kontroller 
som ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som 
ska företes till nämnden samt vilka anmälningar som 
skall göras till nämnden.”

- Energihushållning, 
godkänd

- Energihushållning, EJ 
godkänd
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SLUTBEVIS

03.10.31

När kontroller och provningar är gjorda ska dessa 
skickas in tillsammans med övriga handlingar. Ett 
slutbevis utfärdas, men det är ingen garanti på att 
byggnaden har uppfyllt alla krav som ställts. 

* Nybyggnadskarta

** Små avvikelser i projektet mot detaljplanen har rättats till.

*** Teknisk beskrivning med redovisade u-värden för olika byggnadsdelar.

4.3.2.1 Övrig dokumentation 

I  den  inlämnade  tekniska  beskrivningen  kan  man  under  energihushållning  och 
beräkningar se byggnadens uträknade u-värden när  det  gäller  golv,  väggar,  tak och 
fönster.

Under  byggsamrådet  (02.09.06)  har  bland  annat  följande  gåtts  igenom:  inlämnade 
ritningar/handlingar,  geoteknisk  undersökning  skall  lämnas  in  snarast,  teknisk 
beskrivning  gällande  platta  på  mark,  energihushållningen  gällande  isolering  under 
plattan,  brandskydd,  VA-anslutning,  fuktskydd  under  plattan,  tillgänglighet  och 
säkerhet enligt BBR, kontrollplan skall upprättas och lämnas in till byggnadsnämnden, 
kontroller, tidplan och utstakning som skall göras av sakkunnig.

Under  det  andra  byggsamrådet  (02.11.20)  har  man i  vissa  fall  gått  igenom samma 
punkter som i första byggsamrådet fast med en annan vinkel,  punkterna som gåtts 
igenom är bland annat:  ljud,  energihushållning(beräkning upprättas och lämnas in), 
brandskydd,  VA redovisades,  typ av  ventilation(förvärmd tilluft  bakom radiatorer), 
tillgänglighet,  säkerhet  under  byggtiden,  fuktskydd  skall  finnas  med  i  de  olika 
egenkontrollerna, genomgång av byggherrens kontrollplan, kontroller och tidplan.

Byggherren har lämnat in en kontrollplan, men i denna handling finns ingen tabell 
över kontrollerna utan bara löpande text. I denna text står vilka som har ansvar för till 
exempel möten och kontroller. Det finns ingen redovisning över vilka kontroller som 
är gjorda och godkända under produktionstiden. 

4.3.3 Apollofjärilen 1

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av kommunernas arkiverade dokument. 
Ett X i en ruta betyder att denna handling är inlämnad/redovisad för kommunen.  Är 
en cell tom under inlämnat/beviljat/genomfört betyder detta att det inte finns någon 
dokumentation som styrker att till  exempel en handling har lämnats in. "Vad lagen 
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säger" syftar på vad som redovisats under teorin i fråga om respektive handling. En 
tom cell  under  ”vad  säger  lagen”  betyder  att  vi  inte  funnit  något  direkt  krav  vid 
inlämning av den specifika handlingen. 

Tabell 4.5

APOLLOFJÄRILEN 1

BH: 
Finnvedensbostäder 
AB

Inlämnat/beviljat/ 
genomfört

Vad säger lagen

BYGGLOV
03.05.19/03.08.25

Enligt PBL Kap. 8 20§ skall vid ansökan ”ritningar, 
beskrivningar och uppgifter i övrigt lämnas in som 
behövs för prövningen.”

- Fasadritning X

- Sektionsritning X

- Planritning X

- Situationsplan X

- Beskrivningar

- Övriga handlingar Nybygg. karta

BYGGANMÄLAN

03.08.19/ - *

För närvarande finns inga uppgifter om vad denna 
anmälan ska innehålla. Det kan vara ”uppgifter om 
fastighetsbeteckning, byggherrens namn och adress, 
en uppgift om när byggnadsarbetena är avsedda att 
påbörjas.” dokumentationen ska vara utförlig och 
anpassad till det aktuella projektet.

- Kvalitetsansvarig, 
riksbehörig

- Anställd av

”Kvalitetsansvarige skall vara närvarande vid 
byggsamråd (…) samt vid besiktningar och andra 
kontroller.”

- Kvalitetsansvarig, 
andra meriter

- Anställd av

03.09.25
Samma som ovan

- Ritningar

- Beskrivningar

- Övrigt

BYGGSAMRÅD
03.09.25

Vilka kontroller, tillsyn, besiktningar och åtgärder som 
är nödvändiga för att byggnaden ska klara av 
samhällets krav.

- Teknisk beskrivning 03.08.25 **
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- Energiberäkning X

- Dokumentation/ 
handlingar

KONTROLLPLAN

03.09.25

Innehållet i kontrollplanen skall ange ”vilka kontroller 
som ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som 
ska företes till nämnden samt vilka anmälningar som 
skall göras till nämnden.”

- Energihushållning, 
godkänd

- Energihushållning, EJ 
godkänd

SLUTBEVIS

04.09.16

När kontroller och provningar är gjorda ska dessa 
skickas in tillsammans med övriga handlingar. Ett 
slutbevis utfärdas, men det är ingen garanti på att 
byggnaden har uppfyllt alla krav som ställts. 

* Inlämnad handling, dock ej datum för beviljande. 

** U-värdesredovisning av konstruktören

4.3.3.1. Övrig dokumentation 

Vid byggsamrådet (03.09.25) har bland annat följande handlingar gåtts igenom: ritning, 
geoteknik,  tekniska  beskrivning  (platta  på  mark  och  trästomme),  energihushållning 
(energiberäkning  överlämnades,  uppvärmning  av  fjärrvärme  och  ventilation  med 
värmeåtervinning), brandskydd, VA, ventilation, fuktskydd (egenkontroller i form av 
mätning skall göras för att mäta fukthalter i betong och trä), tillgänglighet, kontrollplan 
(de  kritiska  delarna  i  kontrollplanen  skall  beaktas),  kontroller,  tidplan, 
byggfelsförsäkring, utstakning/lägeskontroll av sakkunnig och säkerhet enligt BBR 8.

Som underlag för kontrollplanen har byggherren haft bygglovsbeslut,  bygganmälan, 
teknisk  beskrivning,  geoteknisk  undersökning,  byggsamråd  och  kontrollplan. 
Byggherrens kontrollplan som är inlämnad till kommunen består av text som beskriver 
projektet  beträffande ansvar,  möten som har  varit  eller  ska  göras,  försäkringsbevis 
m.m. En liten del beskriver produktionsskedet.  I denna del finns energihushållning 
och värmeisolering som en punkt och med hänvisning till BVL 2§6 (i denna paragraf 
står  det  att  ”byggnadsverk  som uppförs  (…)skall,  under  förutsättning  av  normalt 
underhåll,  under  en  ekonomiskt  rimlig  livslängd  uppfylla  väsentliga  tekniska 
egenskapskrav gällande:” punkt 6. energihushållning och värmeisolering.)

När  det  gäller  beviljande  av  bygganmälan  har  inget  konkret  datum  hittats  i 
dokumenten från kommunen. Bygganmälan är stämplad och inlämnad 03.08.19. 
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5. Analys
Utifrån den lagstiftning som finns och de resultat som erhållits kan det tolkas som om 
kraven i lagstiftningen uppfyllts av kommun och byggherre. Men på grund av lagarnas 
otydlighet är det svårt att avgöra om så verkligen är fallet.

Enligt  PBL  kapitel  8  20§  skall  vid  bygglovsansökan  ”ritningar,  beskrivningar  och 
uppgifter  i  övrigt  som behövs  för  prövningen  lämnas  in.”  Vid  granskning  av  de 
handlingar som har lämnats in har det i  tre av fyra fall  lämnats in någon form av 
beskrivning. Beskrivningarna som är inlämnade behandlar dock endast sig endast till 
grundläggningen.  Om  detta  kan  ses  som  tillräckliga  handlingar,  när  det  gäller  de 
tekniska egenskapskraven, för vidare prövning är svårt att avgöra. Det fjärde fallet är 
det enda fall där kommunen krävt in en teknisk beskrivning, det är även det enda fallet 
där någon teknisk beskrivning har inlämnats. Alla byggobjekt fick bygglov. 

I resultatet går det att utläsa att byggnadsnämnden inte krävt in energiberäkningar för 
något av objekten. Enligt vad som redovisas i teoridelen är det inte enligt lag tvunget 
att kräva in dessa handlingar, men det kan ses som en åtgärd som främjar uppförandet 
av byggnader med bättre energihushållning. I två av fallen (Spjutet 4 och Apollofjärilen 
1) har energiberäkning ändå lämnats in och granskats. I de andra två fallen (Kvarnen 
25 och Åhus 3:119) saknas energiberäkning. Energiberäkningen för Apollofjärilen 1 är 
dock begränsad till platta på mark och trästomme. Det som tagits upp under samråden 
täcker inte hela byggnaden. Enligt BBR kapitel 9 står det att byggnaden ska uppfylla 
samhällets  krav  och  med  detta  klara  av  kraven  gällande  energiberäkning  och 
värmeisolering. Även om kommunerna endast tagit upp och granskat enstaka delar av 
byggnaden  under  samråden,  går  det  inte  säkert  att  veta  om  samhällets  krav  inte 
uppfyllts i någon av byggnaderna.
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6. Diskussion
Det  första  vi  tänkte  på  i  detta  arbete  är  att  lagen  lämnar  stort  utrymme  för 
tolkningsmöjligheter.  Dessa  tolkningar,  som kanske  inte  skulle  kunna  göras  innan 
1987, bidrar till att man kan ifrågasätta kvalitén på kontrollen och tillsyn.

Vi  tycker  att  det  ligger  för  lite  fokus  på  energihushållning  i  dagens  byggande. 
Möjligheterna och kunskaperna finns men de visas inte tillräckligt i alla byggen. En 
anledning till detta tror vi kan vara den ekonomiska aspekten. Lagarna idag är betydligt 
mer tolkningsbara till skillnad mot tiden innan 1987 då det var mer specificerat i lagen 
hur kommunernas tillsyn skulle utövas. Dagens system kan främja ett bättre byggande 
men risken för att en byggnad endast uppförs enligt minsta möjliga mån kan även öka. 
Vi  tror  att  detta  kan  bero  på  att  det  inte  finns  något  uppföljningssystem  för  att 
kontrollera  att  samhällets  krav uppfylls.  Detta  går  att se  i  Kvarnen 25 där  krav på 
lufttätheten inte har blivit godkänd, men uppföljning på detta har inte gjorts vare sig 
från kommunen eller från byggherren. Ett tydligare system som bygger på antingen 
straff via böter eller belöning som någon form av premie eller liknande skulle kunna 
vara lämpligt att införa. Det kan till exempel innebära att man följer upp byggnaden 
några år senare och utfärdar vite ifall byggnaden inte håller den standard som uppgavs 
att den skulle göra.    

Det finns inget system som hänvisar till vad som ska krävas in till kommunen när det 
gäller  dokument  och  handlingar  innan  alla  beslut  tas  om  byggnaden.   Det  som 
kommunen väljer att kräva in varierar från fall till fall och med detta kan handlingarna 
vara allt för få. 

Den  uppfattning  vi  har  fått  är  att  de  punkter  som  tas  upp  på  samrådet  endast 
behandlar en liten del av de krav som samhället ställer och det verkar som att det antas 
att  hanteringen  av  processen  sker  på  rutin.  Detta  tack  vare  de  olika  inblandade 
parternas kompetens och tidigare erfarenhet. Under samråden läggs väldigt lite fokus 
på  energihushållning  och  granskningen  av  dessa  handlingar.  Utvändig  färgsättning 
verkar ibland viktigare att diskutera att byggnaden ska ha förutsättningar för en god 
energihushållning  som  gynnar  miljön.  Detta  går  att  se  en  antydan  till  i 
samrådsprotokollen.

Som det  går  att  läsa  i  vårt  teoriavsnitt  får  den  kontrollansvarige  vara  kopplad  till 
byggherren eller entreprenören. Vi anser att det finns en ökad risk att detta kan bidra 
till en partisk syn vid kontroll. Tyvärr finns det idag en ekonomisk faktor som mer 
eller mindre styr dagens byggande. Vi tror att det finns en risk att vissa byggherrar 
missbrukar  den  länken  till  den  kvalitetsansvarige  för  att  minska  kostnader  vid  ett 
bygge.  Ett  sätt  att eliminera detta tror  vi  kan vara att öka på de reprimander som 
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uppstår vid fel av byggandet med mera. Innan 1989 var reglerna hårdare vid kontroll 
och tillsyn och det fanns externa kontrollanter som inte var kopplade till byggherren. 
Detta system känner vi var bättre än det som råder idag. En nackdel som vi kan tänka 
oss är att det kan bidra till mer utgifter för staten om kontrollanterna är kopplade dit 
genom att detta kräver en större arbetsstyrka för de olika myndigheterna. Förr var 
tillsynen och kontrollen mer omfattande från kommunens/statens sida. Idag verkar 
deras roll i processen ha minskat och intresset från deras sida att utföra en omfattande 
kontroll bleknat. 

Då dagens kontrollplaner kan utformas mer fritt av byggherre/kvalitetsansvarig kan 
viktiga  aspekter,  såsom energihushållning,  förlora  sin  vikt  och kanske  till  och med 
missas  helt.  Som  man  kan  se  i  bilaga  2  och  bilaga  3  skiljer  sig  kommunernas 
kontrollplaner åt. Vi tycker att det borde finnas tydliga besked om vad som borde tas 
upp i kontrollplanen. Den frihet som finns idag för att tillverka sin egen kontrollplan 
borde  regleras  via  en  genomtänkt  mall.  På  detta  sätt  kan  brister  till  följd  av  den 
mänskliga faktorn begränsas. 

Ett utfärdande av slutbevis idag innebär att kontroller och provningar är gjorda och 
resterande handlingar är inskickade. Det innebär dock inte att kraven är uppfyllda eller 
att  de  behöver  vara  det  enligt  lag.  Detta  är  en  handling  som  skulle  kunna  vara 
betydelsefull men hanteringen av den idag gör att den har förlorat sitt värde. 
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7. Slutsatser
Med  utgångspunkt  från  resultatet  och  analysen  har  vi  tolkat  det  som  att 
byggnadsnämnderna  i  dessa  fall  inte  krävt  in  handlingar  som  kan  verifiera  att 
samhällets  krav  på  energihushållning  blir  uppfyllt  i  den  färdiga  byggnaden.  De 
handlingar som ändå är inlämnade inom området verkar inte ha blivit granskade då det 
inte finns någon dokumentation som styrker detta. 

Lagen är följd så att kommunerna och byggherren i stora drag uppfyller samhällets 
krav  när  det  gäller  nybyggnation  av  flerbostadshus.  Dock  kan  detta  till  viss  del 
ifrågasättas då granskningen av energihushållningen i de olika byggnaderna inte har fått 
större plats under byggsamråden. Kommunerna verkar inte lägga någon större vikt 
eller fokus på dessa handlingar. Indirekt skulle detta kunna tyda på att samhällets krav 
inte uppfyllts. 
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BILAGA 1

KONTROLLPLAN.                                           

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Fastighetsbeteckning: Ärende:

Byggherre:

Kvalitetsansvarig:

Projektörer Sakkunniga kontrollanter

Byggnadsutformning:

 

Byggnadsutformning:

Byggkonstruktioner:

 

Byggkonstruktioner:

Rörinstallationer: Rörinstallationer:

Vent.installationer Vent.installationer

Geoteknik: Geoteknik:

Den kvalitetsansvarige kvitterar att kontroller är utförda och godkända genom att 
signera kontrollpunkten.

Kontroller som skall utföras som egenkontroller skall noteras mad E.

Kontroller som skall utföras av särskild sakkunnig skall noteras med S.

Kontrollpunkte

r

E

S

Kontroll utförd av Kontroll 

datum

Kontrollresultat 

godkännes 

anm.

Mark  Utsättningshöjd

 Schaktbotten, schaktdjup, 

materialGrundläggning  Fyllnadsmaterial

 Packning
 Isolering

 Armering
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 Va-installation
 Betongkvalitet

 Dränering

 

 

Byggnad 

stomme

 Syllar, material, förankring

 Väggutförande
 Luftspalter, vägg, mot 
 Brandklasser
 Takstolar, konstruktion, 
 Förankring takstolar
 

 

Byggnad övrigt  Ventilation

 Tätskikt, utförande 
 Fasad, vattenskydd, 
 Överensstämmelse med 
 

 

Kontrollpunkte

r

E

S

Kontroll av kontroll 

datum

Kontrollresultat 

godkännes

anm.

Dokumentation  Arkivbeständiga ritningar Inlämnas till 

BN VA-ritningar              -”-
 Ventilations.-ritningar              -”-
 Konstruktions.-ritningar
 Driftsinstruktioner
 

 

För följande delar skall kontrollen styrkas med sakkunnighetsintyg/ protokoll:

Byggnadsdel Typ av kontroll

Skorsten/rökrör Täthet

Ventilation Funktionskontroll

VA-arbeten
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Tillgänglighet

Brandskydd

Bärförmåga

Energihushållning

Slutbesiktning Enligt Lag om byggfelsförsäkring m.m.

Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skall skickas till byggnadsnämnden 
när alla kontroller utförts.

Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbevis. Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder 
i form av användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej utförts eller godkänts 
enligt kontrollplanen. 

Byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller samhällets krav och regler.

Samtliga kontroller har utförts och 
godkänts enligt kontrollplanen intygas:

Ort och datum Ort och datum

Kvalitetsansvarig Byggherre
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BILAGA 2
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