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SAMMANFATTNING 
Det har nu gått 5 år sedan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft, där bland annat det 
obligatoriska arbetsplatsbesöket infördes. Införandet grundade sig i att myndigheterna tidigare 
inte hade så bra insyn i byggnationerna runt om i landet. För att öka myndigheternas insyn 
infördes obligatoriska arbetsplatsbesök. Vid ett arbetsplatsbesök som utförs av en handläggare 
som representerar byggnadsnämnden är den kontrollansvarige och oftast en byggherre 
närvarande.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kontrollansvarigas och byggherrars tankar om 
kvalitéten på arbetsplatsbesöken motsvarar plan- och bygglagskommitténs intention till att 
införa obligatoriska arbetsplatsbesök. Detta har gjorts genom intervjuer med kontrollansvariga 
och byggherrar i två olika kommuner.  
 
Intervjuerna visar att införandet av det obligatoriska arbetsplatsbesöket upplevs positivt men 
det finns fortfarande förbättringspotential. En av utvecklingspotentialerna handlar främst om 
brist på erfarenhet hos de yngre handläggarna. Det har även framkommit att det råder brist på 
resurser för att kunna utföra arbetsplatsbesöken i den omfattning som önskas.  
 
Det framkommer också att den nya plan- och bygglagen lämnar ett stort utrymme för egen 
tolkning av lagen, vilket har lett till att det är svårt att avgöra om ett arbetsplatsbesök har 
utförts på ett korrekt sätt.  
 

Nyckelord: bygglov, arbetsplatsbesök, kontrollansvarig, byggherre, plan- och bygglagen, 
bygglovsprocessen  



 

  

ABSTRACT 
It has now been five years since the new Planning and Building Act (Plan- och bygglagen) 
came into force, in which the mandatory workplace visit was introduced. The introduction 
was based in that the authorities had not previously had such a good insight into the 
construction work around the country. To increase transparency, the authorities introduced 
mandatory workplace visits. At a workplace visit conducted by an officer who represents the 
building committee is the control manager, and usually a developer present. 
 
The purpose of this essay is to examine the control manager´s and developer´s thoughts on the 
quality of workplace visits corresponds to the Planning and Building Committee's intention to 
introduce mandatory workplace visits. This has been done through interviews with control 
managers and developers in two different municipalities. 
 
The interviews show that the introduction of the mandatory workplace visit is perceived 
positively but there is still potential for improvement. One of the development potential is 
mainly about the lack of experience of the younger officers. It has also emerged that there is a 
lack of resources to carry out workplace visits, to the extent desired. 
 
It also emerged that the new Planning and Building Act (Plan- och bygglagen) leaves a lot of 
room for your own interpretation of the law, which has led to difficulties to determine 
whether a workplace visit has been carried out correctly. 
 
Keywords: building permits, workplace visit, control manager, developer, Planning and 
Building Act, building permit process
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) började gälla 1987. I den var byggnadsnämndens roll 
mer som ett besiktningsorgan i byggprojekt. 1995 reformerade man ÄPBL och det tidigare 
kravet som fanns på besiktningar togs bort [1]. Byggnadsnämnden hade nu rätt att göra 
besiktningar men det fanns inget lagkrav på detta.  
 
2002 beslutade regeringen att ge en parlamentarisk sammansatt kommitté i uppdrag att i första 
hand se över plan- och bygglagstiftningen samt komma med förslag på behövliga 
lagändringar. Enligt kommitténs analys så utfördes inte tillsyn inom plan- och bygglagen i 
den utsträckning som lagstiftarnas förarbeten avsåg. I vissa kommuner skedde ingen tillsyn 
alls. Kommittén befarade att denna brist kunde leda till sämre kontroll och därmed 
fuskbyggen [2]. 
 
Händelser som stärkte kommitténs misstankar var bland annat att under vintersäsongen 
2009/2010 så skedde flera takras runt omkring i Sverige. Takras som man i första hand 
hänvisade till den enorma snömängd som kommit. Analyser, som gjordes vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, visade att bristande kontroller, projektering som inte samordnats i en 
enhet, felaktiga konstruktionsberäkningar, avsaknad av information om den ansvarige 
konstruktören och obefintliga egenkontroller var några av flera bidragande orsaker till att så 
många takras inträffat.[4] 
 
Resultatet av kommitténs arbete ledde till införandet av den nya plan- och bygglagen 
(NyaPBL), som började gälla 2 maj 2011 [2]. Enligt den nya Plan- och bygglagens 10 kap. 
27§ ska ett arbetsplatsbesök alltid göras om åtgärden avser ett komplicerat byggprojekt och 
om åtgärden föregåtts av ett tekniskt samråd [3]. Kommitténs motiv grundar sig i att bristen 
på myndighetstillsyn bidragit till att trovärdigheten och förtroendet för myndigheterna fallerat. 
Intentionen med införandet av obligatoriska arbetsplatsbesök är att öka myndighetens tillsyn 
[2]. 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kontrollansvarigas och byggherrars tankar om 
kvalitéten på arbetsplatsbesöken motsvarar plan- och bygglagskommitténs intention till att 
införa obligatoriska arbetsplatsbesök. Intentionen var att förstärka kontrollen över 
byggnationerna i landet och på så sätt säkerställa byggande med god kvalitet genom ökade 
kontroller från myndighetens sida. 
 
 

1.3 Avgränsning 
Arbetet avgränsas till att beröra Örebro och Västerås kommun. Kommunerna är snarlika till 
både storlek och geografisk lokalisering. Både Örebro och Västerås är belägna i 
Mellansverige vid varsin större sjö. Västerås folkmängd är ca 145 000 och Örebros ligger 
strax under med ca 144 000 invånare. Båda kommunerna är typiska för modellen av medelstor 
kommun och båda är i tillväxtprocess. Det är svårt att hitta andra kommuner som är så lika 
varandra. 
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Byggherrarna (för definition se sidan 10) som vi valt att vända oss till har uteslutande 
återkommande projekt och är alltså inga privatpersoner som bygger sina egna villor.  
Detta leder till att de oftast är involverade i större projekt vilket i lagens mening kräver att 
minst ett arbetsplatsbesök görs. Dessa yrkesverksamma byggherrar har även flera projekt som 
referensram när de diskuterar kvaliteten på arbetsplatsträffarna.  
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2 METOD 
 

2.1 Beskrivning 
Kontrollansvariga och byggherrar valdes som intervjupersoner eftersom arbetet vill belysa 
deras upplevelser i frågan om myndighetens arbetsplatsbesök. I arbetet har 3 representanter 
för vardera yrkesgruppen och kommun intervjuats, sammanlagt 12 personer. Antalet 
intervjuobjekt motiveras med att frågeställningen för uppsatsen bäst besvaras på ett kvalitativt 
sätt där den enskildes uppfattning får ta plats i analysen. 
Vi valde detta antal för att kunna göra en bra bedömning av deras upplevelser och för att det 
ojämna antalet skulle ge oss en utslagsgivande röst i fall olyckligtvis en person med udda 
åsikter råkade hamna med i urvalsgruppen. 
 
I det här arbetet har vi valt att inte intervjua representanter från Byggnadsnämnden om deras 
upplevelser och eventuella frågetecken kring arbetsplatsbesök. 
 
Kontrollansvariga hittades via Boverkets sökfunktion för certifierade sakkunniga, i vårt fall 
kontrollansvariga. Byggherrarna letades fram genom internetsökning och genom kontakten 
med kontrollansvariga.  
 
Intervjufrågorna var samma till både byggherrar och kontrollansvariga. Frågor som kunde 
besvaras med ja eller nej utvecklades genom följdfrågor. Intervjupersonerna fick läsa igenom 
frågorna innan intervjun startade. Tiden för varje intervju varade omkring 20 minuter och 
samtalen spelades in. Inspelningarna sammanfattades och bifogas som bilagor till arbetet. 
 
Utöver intervjuerna utgör litteraturstudien för det inledande teorikapitlet och analysen och 
diskussionen en del av arbetet. Plan- och bygglagen samt litteratur om densamma har erhållits 
från bibliotek. Informationssökningen på internet har utförts via bland annat 
www.mittbygge.se, www.boverket.se, www.uppsatser.se och www.notisum.se. Även Örebro 
Universitetets databas, DIVA, har använts för att hitta relevant material såsom uppsatser och 
artiklar aktuella för ämnet som behandlats. 
 
En av studenterna bakom arbetet jobbar redan som bygglovshandläggare på Örebro kommun 
och har därför väldigt god insyn i verksamheten. För att skapa en större förståelse har den 
andra studenten fått följa med på ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök som hölls av 
bygglovshandläggare vid Örebro kommun. Intervjuerna som utfördes med kontrollansvariga 
och byggherrar delades upp så att den student som redan jobbar som bygglovshandläggare 
endast intervjuade representanter från Västerås med vilka studenten inte har en tidigare 
arbetsmässig relation. Detta för att minimera risken att eventuellt påverka svaren. 
 
 

2.2 Reliabilitet 
I uppsatsens intervjudel har formen halvstrukturerad intervjumetod använts. Detta innebär 
strukturerade frågor enligt ett manuskript men med utrymme för följdfrågor beroende på de 
svar som ges. Metoden anses ge intervjupersonen möjlighet att prata friare inom en bestämd 
ämnesram. 
Metoden ger tillförlitliga svar och samma resultat borde erhållas om intervjuerna utförs av 
andra intervjuare.  

http://www.mittbygge.se/
http://www.boverket.se/
http://www.uppsatser.se/
http://www.notisum.se/
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Både validiteten som reliabiliteten torde anses vara hög eftersom inga svarsalternativ har getts 
utan svaren har framförts med de ord som intervjupersonen själv valt. Intervjuobjekten har 
dessutom i förväg fått se grundfrågorna vilket borde ge ett mer analyserat svar från 
intervjuobjektet. 
 
 

2.3 Metodkritik 
Våren är en tid som innebär högt tryck inom byggbranschen, vilket för uppsatsarbetets del har 
bidragit till att många varit kritiska till att avsätta allt för stor tid till en intervju. Framförallt 
bland byggherrarna i Västerås kommun har detta lett till många påringningar för att få ihop 
antalet intervjuer. 
Med anledning av detta har en viktig uppgift varit att hålla intervjun kort och inom 
ämnesområdet, men samtidigt har det varit viktigt att få med alla aspekter och ge 
intervjupersonen möjlighet att uttrycka sig. 
 
Fördelen med att en av studenterna som arbetat med uppsatsen redan jobbar inom 
byggbranschen är att intervjufrågorna är mer relevanta för ämnet än de skulle varit utan 
erfarenhet från det.   
Några av de kontrollansvariga kände till att en av studenterna jobbar inom samma bransch, 
vilket gjorde att det var lättare att få dem att ställa upp på en intervju. 
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3 TEORI 
 

3.1 Historik 
Redan så tidigt som under medeltiden fanns det i Sverige regler gällande byggnationer av hus 
och utnyttjande av mark. Den starka urbaniseringen under 1900-talet bidrog till en 
exploatering som behövde regleras [5].  
 
1874 kom den första byggnadsstadgan som i huvudsak behandlade hur bränder skulle 
undvikas. 1907 kom stadsplanelagen som gällde parallellt med byggnadsstadgan. 
Byggnadsstadgan kom att omarbetas i en ny byggnadsstadga 1947 och 1959. I 1959 års 
byggnadsstadga införde man kravet på en byggnadsnämnd i varje kommun, vilket ledde till 
att kommunerna fick överta ansvaret för upprättande av byggnadsplaner istället för 
markägarna. Detta bidrog till att utöka kommunernas planmonopol [5]. 
 
I byggnadsstadgan från 1959 kan man i 64§ finna följande text som berör byggnadsnämndens 
besiktningar: 

  
 
1 mom. Byggnadsnämnd skall öva tillsyn över byggnadsföretag, för vilka 
byggnadslov erfordras, samt äger verkställa härför erforderliga besiktningar. 
Nämnden äger ock besiktiga byggnadsföretag, vartill byggnadslov ej erfordras. 
I främsta rummet bör genom besiktningar utrönas, huruvida byggnaden förlagts 
i rätt läge, samt beskaffenheten av grundbotten, stommen och byggnaden i 
färdigt skick. Där byggnadslov beviljats för uppförande av byggnad inom 
område med stadsplan, skall, såvida icke särskilda skäl föranleda annat, särskilt 
besiktning företas vid ettvart av de tillfällen, som omnämns i 62§ första stycket 
b), c), d) och e)(grundbottenbesiktning, lägesbesiktning, stombesiktning, 
slutbesiktning). 
I fall då byggnadslov beviljats må slutbesiktning ej underlåtas, om den 
byggande begär sådan besiktning. 
Skall byggnad undergå besiktning av annan myndighet än byggnadsnämnd, bör 
nämnden verka för att arbetet därmed på lämpligt sätt samordnas med 
nämndens besiktningar [6]. 

 
Behovet av en ökad långsiktig planering för hushållande av mark och vatten ledde till att den 
äldre plan- och bygglagen trädde i kraft 1 juli 1987, och ersatte då de tidigare lagstiftningarna. 
Denna plan- och bygglag lyfte behovet av att i ett tidigt skede samordna olika intressen och 
lösa konflikter som uppstår under den process som i förlängningen leder till en detaljplan [5]. 
 
I byggnadsstadgan 1959 kunde man utläsa att byggnadsnämnden hade ett besiktningskrav. 
Detta lagkrav följde inte med i plan- och bygglagen, men många kommuner fortsatte med den 
gamla typen av besiktningar. 1995 trädde en lagändring i kraft och byggnadsnämnden hade nu 
rätt att utöva arbetsplatsbesök men det fanns inget krav. Detta ledde till att färre 
arbetsplatsbesök utfördes och med det kunde kvalitetsansvariges närvaro inte heller 
kontrolleras. Byggherrens ansvar ökade i och med detta, eftersom entreprenadkontrollen 
minskade kraftigt, så var det viktigt för byggherren att själv övervaka kvalitén på arbetet. 
Förtroendet för kommunens översyn minskade. Bland annat detta problem ledde till att den 
nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2 maj 2011. Med den hoppades regeringen kunna 
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återställa det förtroende för kommunen som tidigare funnits. Detta förtroende skall dock inte 
ske via besiktningar, utan mer som en revision av arbetena ute på plats [2,5,7]. 
 
 

3.2 Bygglovsprocessen 
Figur 1 visar bygglovsprocessen. Denna illustration visar enkelt hur processen från inlämnad 
ansökan till färdig byggnad går till. Bestämmelser om genomförandet av bygg-, rivnings och 
markåtgärder kan hittas i 10 kap plan- och bygglagen(2010:900). 
 

 
Figur 1. Bygglovsprocessen illustrerad av Örebro Kommun [8]. 
 
I följande underavsnitt beskrivs bygglovsprocessen, utgående från [2]. 
 

3.2.1 Ansökan 
Ett ärende startar alltid med att byggherren skickar in en ansökan om bygglov, rivningslov 
eller marklov. Byggnadsnämnden hanterar också förhandsbesked och anmälanspliktiga 
åtgärder.  
 
Bygglov kan krävas vid 

• nybyggnad (fristående byggnation) 
• tillbyggnad (byggs till på befintlig byggnad) 
• annan ändring av en byggnad, exempelvis fasadändring 
• anläggningar 
• skyltar, plank, murar 

 
Det finns tillfällen då lov inte krävs. Exempelvis får ett befintligt bostadshus byggas till utan 
bygglov om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, utanför sammanlagd bebyggelse 
och inte dominerar den ursprungliga byggnaden.  
 
Rivningslov krävs för att riva en byggnad inom detaljplan om kommunen inte bestämt annat, 
eller utanför detaljplan om kommunen bestämt det i områdesbestämmelserna. 
 
Marklov krävs inom detaljplanerat område för bland annat schaktning och fyllning.  
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Förhandsbesked ansöks oftast då nya markområden utanför detaljplan skall tas i anspråk för 
bebyggelse. Ett positivt förhandsbesked gäller i 2 år från att beslutet vann laga kraft och är 
bindande vid kommande bygglovsprövning. 
 
Anmälanspliktiga åtgärder kan vara 

• Attefallshus om max 25kvm 
• Tillbyggnad om max 15kvm 
• Mindre takkupor 
• Ingrepp i bärande bjälklag 
• Installation av eldstad 
• Inredning av ytterligare bostad 
• Åtgärder där byggnadens brandskydd påverkas 

 
 

3.2.2 Fullständiga handlingar 
I och med att nya plan- och bygglagen trädde i kraft så har också byggnadsnämnden fått ett 
krav på sig att 10 veckor från komplett ärende kunna meddela ett beslut. För att ärendet ska 
kunna anses vara komplett måste de handlingar som bifogas ansökan vara fullständiga. 
Beroende på typ av åtgärd kan det vara olika handlingar som krävs in.  
 
De vanligaste dokumenten som skall inkomma för ett bygglov gällande ett bostadshus är, 
förutom ansökan: 

• Situationsplan (fastigheten ur fågelperspektiv med tänkt åtgärd inritad) 
• Planritning (skall redovisa rummens användning, fönster- och 

dörrplacering) 
• Fasadritning (vy på fasadens alla sidor) 
• Sektionsritning (ett genomsnitt som illustrerar rumshöjd och golvnivå) 
• Anmälan om kontrollansvarig 
• Kulörsättning och val av fasad- och takmaterial 

 
 

3.2.3 Bygglovsbeslut 
Ett beslut innehåller uppgifter om vad bygglovet medges för, kostnaden och vilka handlingar 
som beslutet är fattat utefter. Här kan man även hitta uppgifter om vad som krävs för att få ett 
startbesked, om inte åtgärden är av mindre art och startbesked kan ges ihop med bygglovet. 
 
 

3.2.4 Tekniskt samråd 
Vid ett tekniskt samråd skall byggnadsnämnden säkerställa att byggherren har klart för sig hur 
projektplanering och organisation är disponerad, att samhällets krav uppfylls och att det är 
byggherrens ansvar att lagar och bestämmelser följs. Byggherrens kontrollplan och övrig 
teknisk dokumentation samt eventuell färdigställandeskydd presenteras. Under samrådet 
kommer man också överens om lämpliga tillfällen för arbetsplatsbesök. Byggnadsnämnden 
skall föra protokoll över samrådet. 
 
 



 

 9 

3.2.5 Startbesked 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden 
kräver bygglov, marklov, rivningslov eller är anmälanspliktig. 
 
 

3.2.6 Arbetsplatsbesök 
Tanken med införandet av arbetsplatsbesöket som byggnadsnämnden utför var att förbättra 
tillsynen på byggarbetsplatserna som av många aktörer inom branschen tidigare ansetts vara 
bristfällig. Besöket kan inte jämföras med de besiktningar som byggnadsnämnden gjorde 
enligt tidigare lagstiftning. Dagens arbetsplatsbesök ska fungera som en revision av utfört 
arbete och inte som en regelrätt inspektion.  
Syftet med arbetsplatsbesöket är att se till att den kontrollansvarige är närvarande i projektet i 
den utsträckning som krävs, kontrollera att kontrollplanen, egenkontrollerna och att bygglovet 
följs samt att inga uppenbara brott sker mot bygglagstiftningen [2].  
 
Om det inte anses obehövligt och om startbeskedet föregåtts av ett tekniskt samråd så skall 
byggnadsnämnden göra minst ett arbetsplatsbesök under arbetets gång. Byggnadsnämnden 
skall föra protokoll över besöket [3]. 
 
Exempel på arbetsplatsbesök 
Med tanke på att en av studenterna inte hade någon kunskap om hur ett arbetsplatsbesök går 
till, jämfört med den andra studenten som har jobbat inom området i flera år, så bokades ett 
arbetsplats besök under vecka 17 på nya Parkerings huset vid Behrn Arena. Detta för att 
studenten skulle få en djupare och tydligare bild av hur ett arbetsplatsbesök går till. 
 
Det första byggnadsnämnden gjorde under arbetsplatsbesöket var att kontrollera så att alla 
berörda personer så som byggherren och kontrollansvarige var på plats. Sedan gjorde 
handläggaren en avstämning gällande kontrollplanen för att se om den hade följts. Under 
tiden berättade kontrollansvariga om projektets gång och de kontroller som hade gjorts. Sedan 
kontrollerades miljöplanen och egenkontroll listan noggrant för att se om den hade fyllts i och 
följts ordentligt.  
 
Efter arbetsplatsbesöket skrevs ett protokoll av byggnadsnämndens handläggare för att sedan 
kunna skickas till den kontrollansvarige och byggherren.   
 
 

3.2.7 Slutsamråd 
Ett slutsamråd skall normalt hållas på den plats där åtgärderna som föranlett besöket har 
utförts. På slutsamrådet ska den ifyllda kontrollplanen med erforderliga handlingar inlämnas 
till byggnadsnämnden, som då kan stämma av om förutsättningarna för att lämna ett 
slutbesked uppfylls. Inte heller slutsamrådet är att ses som en besiktning från 
byggnadsnämnden utan precis som arbetsplatsbesöket så är det mer som en revision av 
kontrollplanen och eventuella avvikelser mot givet bygglov eller bestämmelser och tekniska 
föreskrifter. 
 
 



 

 10 

3.2.8 Slutbesked 
Ett slutbesked innebär att byggnaden får tas i bruk och baseras på godkända handlingar där 
man visat att de krav som ställs på byggnadsverket har fullföljts. Det finns olika former av 
slutbesked som gör det möjligt för handläggaren att styra fortsättningen av projektet. I vissa 
fall kan slutbesked lämnas trots mindre anmärkningar. I andra fall kan det röra sig om större 
åtgärder som kvarstår för att ett slutbesked ska kunna lämnas. I dessa fall kan ett interimistiskt 
slutbesked lämnas, vilket innebär att byggnaden får tas i bruk tillfälligt och krav på 
inlämnande av erforderlig dokumentation ligger som grund för ett slutgiltigt slutbesked. 
Handläggaren har också möjlighet att vägra slutbesked i de fall då ytterligare kontroller eller 
dokumentation krävs för att säkerställa att byggnaden kan tas i bruk utan fara för liv och 
hälsa. 
Ett slutbesked innebär inte att byggherrens ansvar upphör. 
 
 

3.3 Arbetssätt i de utvalda kommunerna 
Örebro kommun gick 2010/2011 över till två enheter inom bygglovsavdelningen. Det innebär 
att en enhet enbart jobbar mot privata byggherrar och den andra enbart mot företag. Alla som 
jobbar med handläggning av bygglov har titeln bygglovshandläggare och följer ärendet från 
ansökan till att slutbesked kan utfärdas. Bygglovshandläggarna kan få ärenden från olika delar 
av staden. 
 
Västerås kommun har en bygglovsavdelning som jobbar gemensamt med både ärenden från 
privata byggherrar och företag. Avdelningen är uppdelad i 3 olika delar – väst, öst och mitt 
som vardera består av ungefär 4 bygglovshandläggare. Beroende på vilken del av staden 
ansökan rör hamnar ärendet på den berörda gruppen. 
 
 

3.4 Definition av inblandade partner 
Aktuella personer som är inblandade vid ett arbetsplatsbesök är handläggaren, 
kontrollansvarige och byggherren. 
 
Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet över byggnationen i respektive kommun och som 
representanter för byggnadsnämnden finns det bland annat bygglovshandläggare och 
byggnadsinspektörer. I och med att den gamla tidens besiktningar som byggnadsnämnden 
utförde togs bort så har även titeln byggnadsinspektör i viss mån försvunnit. Istället är det en 
bygglovshandläggare som både handlägger bygglovet samt även följer projektet i dess 
tekniska del som börjar med det tekniska samrådet. Det är olika i olika kommuner men i 
denna uppsats benämns byggnadsnämndens representant som just handläggare. 
 
I 1 kap. 4§ plan- och bygglagen ”definieras byggherre som den som för egen räkning utför 
eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten” [3]. 
 
Byggherren kan vara en privatperson eller ett företag. Byggherren behöver inte nödvändigtvis 
vara ägare av fastigheten som projektet skall utföras på men är ofta det. 
En byggherre som är privatperson kan exempelvis vara någon som ska bygga sitt eget 
enbostadshus. Detta kan byggherren göra på egen hand eller genom att anlita en eller flera 
entreprenörer. 
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Om ett företag är byggherre kan det röra sig om nybyggnation av flerbostadshus, 
kontorslokaler, köpcentrum och liknande. Dessa är exempel och naturligtvis kan 
privatpersoner vara byggherrar för större projekt och vice versa. 
Det är byggherrens ansvar att projektet följer lagar och bestämmelser som till exempel plan- 
och bygglagen, arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler. Till sin hjälp har byggherren en 
kontrollansvarig. 
 
Enligt 10 kap. 5§ plan- och bygglagen: 

…ska byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som 
byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller 
för åtgärden enligt plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska 
byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som 
byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet [3]. 

 
I 10 kap. 9§ plan- och bygglagen kan man vidare läsa att: 

…det skall finnas en eller flera kontrollansvariga för den kontroll som avses i 
10 kap. 5§ plan- och bygglagen. Den kontrollansvariga ska 
1. ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan 

styrka detta med ett bevis om certifiering, och 
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som 

ska kontrolleras. Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till 
att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter [3]. 

 
Den kontrollansvariga ska biträda byggherren med  

- att upprätta ett förslag till en kontrollplan 
- se till att kontrollerna utförs och att gällande bestämmelser för åtgärden följs 
- informera om eventuella avvikelser mot lagar och bestämmelser eller mot givet 

bygglov 
- närvara vid tekniska samråd, besiktningar/kontroller och vid byggnadsnämndens 

besök 
- dokumentera sina byggplatsbesök 
- avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för 

slutbesked[3] 
 
Det är inte alla åtgärder som kräver att det finns en kontrollansvarig involverad i projektet. 
Större tillbyggnader som innebär byggnation av våtrum eller i flera våningar och mot mer 
avancerade byggnationer är enkelt sagt de som kräver en kontrollansvarig. Skulle en 
kontrollansvarig av någon anledning behöva lämna en pågående åtgärd måste en ny 
kontrollansvarig utses och detta måste meddelas byggnadsnämnden. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Intervjuresultat 
 
Följande är en sammanfattning av de svar som intervjun gav.  
 
1. Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 

Örebro – Tittar på egenkontroller, att bygglovet följs och hur det ser ut på arbetsplatsen. 

Västerås – Följer upp bygglovet, egenkontroller. Väldigt varierat och beroende av 
handläggarens intresse. 
 

2. Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöket? 

Örebro – minst ett besök och då oftast vid rest stomme men vid större projekt kan det bli flera 
besök och då sker det första redan före gjutning av grundbotten. 

Västerås – det varierar från inget alls i mindre projekt till flera besök vid stora projekt. 
Arbetsplatsbesöket i de mindre projekten sker i ett relativt sent skede av projektet. Flera 
uppfattar att det är för få besök. 

 

3. Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma byggnationen? 

Örebro – Intresset styr vad man tycker är viktigt. 

Västerås - Det är väldigt olika. Det finns mycket nytt, oerfaret folk. 

 

4. Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? 

Örebro – Nej, eftersom PBL inte anger exakt vad man ska göra på ett arbetsplatsbesök så är 
det svårt att säga vad som är rätt eller fel. Verkligheten kontrolleras mot 
bygglovshandlingarna. 

Västerås – Svårt att avgöra. En del tycker att det mer är som en visit och att PBL uppfylls bara 
genom att byggnadsnämnden är på plats. 

 

5. Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 

Örebro – De har den grundkompetens som krävs men erfarenheten varierar. 

Västerås - De flesta anser att kompetensen finns men inte erfarenhet och resurser. 

 

6. Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? 

Örebro – De allra flesta tycker att besöken är bra och att syftet uppfylls. Införandet av 
obligatoriskt arbetsplatsbesök upplevs som positivt. 
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Västerås – Här pekar många på bristen på resurser som en bidragande orsak till att syftet inte 
uppfylls. Men tanken är bra.  

 
7. Har du varit KA/byggherre även under tidigare lagstiftning? 

Örebro – 4 av respondenterna har varit verksamma inom tidigare lagstiftning 

Västerås – 4 av respondenterna har varit verksamma inom tidigare lagstiftning 

 
 
8. Vilka är de största skillnaderna mellan gamla och nya lagen tycker du?  
 
Örebro - Startbesked och slutbesked anses vara den största skillnaden. Att byggnaden inte får 
tas i bruk innan slutbesked. Nu blir projekten verkligen klara. Det är också en stor skillnad att 
det krävs certifierade sakkunniga. 
 
Västerås – Att kontrollansvariges roll har utökats. Man tar det hela lite mer på allvar. 
 
 
9. Upplever du att förändringen varit positiv för byggbranschen? 
 

JA 
 
 

10. På vilket sätt? 
 
Örebro – Dokumentation, att arbetet måste bli färdigt för att kunna erhålla slutbesked, mindre 
slarv. 
 
Västerås – Slutsamrådet och att dokumentationen är noggrannare. 
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5.2 Analys 
En sammanställning av intervjusvaren pekar på att Västerås kommun anses ha bristande 
resurser för att kunna utföra den mängd arbetsplatsbesök som kontrollansvariga och 
byggherrar anser vore önskvärt.  
Respondenterna från Örebro kommun nämnde inte alls att det har funnits svårigheter att få 
handläggarna att komma ut på arbetsplatsbesök, vilket ger en bild av att 
bygglovshandläggarna i Örebro kommun har en mer samstämmig syn på hur lagen ska tolkas 
om när arbetsplatsbesöken skall göras. 
 
Alla respondenterna i båda kommunerna är överens om att handläggarna gör fler 
arbetsplatsbesök i större projekt. Men i mindre projekt, såsom enbostadshus gör Örebro 
kommun alltid minst ett arbetsplatsbesök, oftast i samband med rest stomme, medan 
respondenterna i Västerås kommun inte alltid hade arbetsplatsbesök i dessa projekt.  
 
I Örebro kommun svarade respondenterna ganska enhälligt att arbetsplatsbesök utförs före 
gjutning av grundbotten eller när stommen är rest för större projekt, medan man i Västerås 
kommun svarade att arbetsplatsbesöken i vissa fall gjordes i ett ganska sent skede av 
byggnationen, ibland i samband med slutsamrådet och i vissa fall inte alls.  
 
Både i Linds uppsats Framtagande av riktlinjer för arbetsplatsbesök enligt nya plan- och 
bygglagen från 2011 [7] och Rehnströms och Olins uppsats Effekter av nya PBL från 2013 [9] 
påpekas att svårigheter att följa den nya plan- och bygglagen till en början skulle förekomma 
på grund av bristande resurser. En del av respondenterna i detta arbete har nämnt samma 
problematik trots att den nya plan- och bygglagen nu gällt i 5 år. 
 
Att handläggarna vid ett arbetsplatsbesök följer upp hur bygglovet efterlevs i verkligheten 
verkar alla vara överens om, men engagemanget för att kontrollera dokumentationen i form av 
egenkontroller varierar hos handläggarna. En del av respondenterna har en tydlig bild av 
handläggarens roll vid ett arbetsplatsbesök medan andra inte är lika insatta i vad handläggaren 
förväntas göra. 
 
Nivån på kompetensen varierar och det finns en brist på erfarenhet från arbete på 
byggarbetsplatser bland de yngre handläggarna som kommer direkt från utbildning och inte 
fått praktiskt tillämpa sina kunskaper eller fått en teknisk ut bildning då de påbörjat sin 
anställning. Flera av de intervjuade i respektive kommun anser att det är en bra erfarenhet för 
handläggarna att komma ut på byggarbetsplatserna och se projektet växa fram. Det skapar 
erfarenhet som kan underlätta i kommande projekt.  
 
De intervjuade upplever att plan- och bygglagen är otydlig när det gäller arbetsplatsbesöket 
och det gör att flera av de intervjuade inte riktigt vet vad handläggarnas uppgift är. 
Otydligheten ger handläggarna utrymme att göra egna tolkningar om vad som ska 
kontrolleras, vilket gör att det är svårt för kontrollansvariga och byggherrar att veta om syftet 
uppfylls.  
 
De intervjuade som hade jobbat under tiden då den äldre plan- och bygglagen gällde såg 
överlag positivt på förändringarna. 
Främst anser man att införandet av slutbesked är positivt eftersom lagen ställer krav på att 
åtgärden ska vara slutförd för att byggnaden ska kunna tas i bruk. 
Detta ställer också krav på att det finns dokumentation kring utfört arbete samt ett utlåtande 
från kontrollansvarig att åtgärden följt givet bygglov och gällande lagar och regler.  
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Den kontrollansvariges roll har också utökats och med arbetsplatsbesöken är upplevelsen att 
myndigheten ser allvaret i att kunna följa upp byggnationen, vilket skapar en bättre ordning i 
organisationen.  
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6 SLUTSATS 
 
Både kontrollansvariga och byggherrar upplever att den nya formen av arbetsplatsbesök är ett 
positivt inslag i bygglovsprocessen, vilket uppfyller det ursprungliga syftet med utökad 
myndighetskontroll. Däremot visar svaren från respondenterna att plan- och bygglagens syfte 
att uppnå en enklare och tydligare lagtext inte har uppfyllts så som det var tänkt 
ursprungligen. Lagtexten lämnar alltför stort utrymme för egna tolkningar och detta har lett 
till att kommunerna gör olika tolkningar av lagen. Därför blir det svårt för kontrollansvariga 
och byggherrar att säga vad som är rätt eller fel när det gäller vad som ska göras på ett 
arbetsplatsbesök. 
 
Enligt intervjusvaren varierar tidpunkten för när arbetsplatsbesöken görs på mindre projekt. 
Några respondenter i Västerås kommun upplever att arbetsplatsbesöken på mindre projekt 
utförs i ett sent skede av projektet om de överhuvudtaget utförs, men i övrigt är alla 
intervjusvaren ganska enhälliga i fråga om tidpunkten för arbetsplatsbesöken för de stora 
projekten som kräver flera arbetsplatsbesök. 
 
De önskemål om förbättring som framkommer i intervjuerna handlar främst om att 
arbetsplatsbesök ska göras i större omfattning. Detta gäller dock enbart de intervjuade från 
Västerås kommun, inte de från Örebro kommun. 
 
De intervjuade upplever att grundkompetensen är tillräcklig hos handläggarna men att 
erfarenheten saknas hos de yngre handläggarna som kanske kommer direkt från utbildningen.  
Denna brist på erfarenhet kan bland annat bero på att utbildningen inte erbjuder möjligheter 
till praktik men kan också tyda på att handläggarna behöver få en viss teknisk 
vidareutbildning då de påbörjar sin anställning. 
 
Svaren som respondenterna från Örebro kommun gav antyder att Örebro kommun har en 
tydligare och mer samstämmig bild av hur arbetsplatsbesöken ska utföras för att motsvara 
plan- och bygglagen. 
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7 DISKUSSION OCH FORTSATT ARBETE 
 
Vår upplevelse av det som framkommit under intervjuerna är att arbetsplatsbesöken är ett 
positivt inslag men att förbättringar krävs för att det ska fungera tillfredsställande. 
Att handläggarnas roll inte är att besikta är alla införstådda med och det är inte något som 
respondenterna överlag anser ska återinföras. 
 
Jämförelsen mellan intervjusvaren från respondenterna i de olika kommunerna visade en 
skillnad på antal utförda arbetsplatsbesök. Det verkar som att handläggarna i Västerås 
kommun inte gör arbetsplatsbesök så ofta som respondenterna skulle önska. Vi blev nyfikna 
på detta och vid kontakt med Västerås kommun fick vi information om hur de jobbar med 
arbetsplatsbesöken. Arbetsplatsbesök görs alltid vid stora projekt men i ett projekt som har 
storleken av ett enbostadshus gjordes arbetsplatsbesök i mån av tid. Precis som det framgick i 
intervjusvaren så gjordes arbetsplatsbesöken vid en del tillfällen i samband med slutsamrådet, 
alltså sent i byggnationen. 

Respondenterna från Örebro kommun har inte nämnt några problem att få handläggarna att 
komma ut på arbetsplatsen utan är enhälliga om att minst ett arbetsplatsbesök alltid görs vid 
de projekt som kräver närvaro av kontrollansvarig. 

Skillnaden mellan kommunernas arbetssätt kan vara ett uttryck för lagens otydlighet kring 
arbetsplatsbesök vilket gör att den tolkas olika. I plan- och bygglagen står att ”minst ett 
arbetsplatsbesök ska göras om det inte kan anses obehövligt, om startbeskedet avser ett stort 
eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska 
samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök” [3]. Tolkningen om vad som anses 
vara obehövligt kan vara olika, eftersom slutsamråd alltid sker på arbetsplatsen så kanske 
vissa kommuner anser att det räcker för att uppfylla plan- och bygglagens krav om 
arbetsplatsbesök. Vad de olika kommunerna räknar som stora och komplicerade projekt 
verkar också vara en källa för tolkning eftersom ingen definition finns. Lagen medger också 
möjlighet att vid ett tekniskt samråd bestämma om arbetsplatsbesök ska uteslutas.  

Några av respondenterna har påpekat att det är engångsbyggarna som behöver den typ av 
myndighetskontroll som utförs. Större företag är mer etablerade, kunniga inom området och 
har även ett namn och rykte att skydda, vilket gör att de har en vilja att göra bra ifrån sig. Om 
det råder brist på resurser som gör att arbetsplatsbesöken inte kan utföras i den omfattning 
som vore önskvärt, kan man ställa sig frågan om det inte vore bättre att prioritera de projekt 
som drivs av företag med mindre erfarenhet. Det är även lättare för en byggherre som är 
privatperson att råka på oseriösa inom branschen medan etablerade företag med sin stora 
erfarenhet har ett nät av entreprenörer som de kan lita på. Därför kan det vara viktigt för en 
privatperson att ha myndigheten som trygghet och stöd, där arbetsplatsbesöken utgör en del i 
det. Byggherren ska känna att handläggaren finns där för att hjälpa och inte stjälpa. 
Kontrollansvariga har en stor roll i byggnationen och därför är det viktigt att det är någon som 
tar sitt uppdrag på allvar och här ska handläggaren finnas med för att kontrollera att så är 
fallet. 
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Bilaga 
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Slättö förvaltning, byggherre Västerås 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
Det är väldigt varierat. Handläggarna är väldigt mycket i händerna på den 
kontrollansvarige. De noterar hur det ser ut på bygget, hur ordningen är, 
kontrollansvariges noteringar och skriver protokoll. Det är ganska stor spridning på 
handläggarnas arbetsplatsbesök. 
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? 
När förarbetena är klara, vid gjutning av betong-plattan.  
Vid tätt hus. 
Stomkomplettering. 
Färdigställande. 
Kontrollansvarig lämnar förslag på när det är lämpligt för handläggaren att komma. 
Större projekt har fler besök och mindre färre. 
Är det rätt tillfälle för att kunna kontrollera kritiska moment? 
Ja 
Vilka kritiska moment förekommer vid en nybyggnation? 
Det är enligt ovanstående. 
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? 
Det är väldigt olika från de som är övernitiska till de som är ute på utflykt. Det vore 
bra med en gemensam bild på vad som ska göras. 
Vad tycker du är viktigt att titta på? 
I ena änden finns Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen, Boverkets 
byggregler och Eurokodes och i andra änden det som blir utfört. Det är viktigt att hela 
kedjan håller ihop. 
Spårbarhet – VAD är utfört. 
Kontrollerbarhet – HUR är det utfört. 
Att det finns egenkontroller av utfört arbete. 
Samt kontrollera punkter gentemot bland annat Boverkets byggregler. 
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? 
Gör dem det som de ska på tekniska samrådet och kollar kontrollpunkterna så borde 
de inte göra det. 
Vad i så fall? 
De fokuserar mer på hur det ser ut på arbetsplatsen och mindre på dokumentationen. 
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 
Det handlar mycket om bakgrund och intresse. Det är brist på resurser som leder till 
att man anställer yngre förmågor som inte har den erfarenhet som krävs. 
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? 
Det tycker jag absolut. Det är ett myndighetskrav. Sen finns det förstås alltid bra och 
dåliga arbetsplatsbesök. 
Har du varit byggherre även under tidigare lagstiftning? 
Ja. 
Vilka är de största skillnaderna tycker du? 
Man tar det på lite större allvar nu.  
Upplever du att förändringen varit positiv för byggbranschen? 
Positivt. 
På vilket sätt? 
Det blir mer/bättre dokumentation. 
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Byggkonsult KNSS AB, kontrollansvariga Västerås 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
De flesta gör inte mycket. De går ett varv och tar kort till rapporten. Det varierar 
väldigt men är beroende på vad de är intresserade av. Det finns även de som tolkar 
systemet som vi och tittar på egenkontroller. 
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? 
Oftast vid 3 tillfällen, innan gjutning, när stommen är rest och vid slutsamrådet. Vid 
mindre projekt, en gång vid tätt hus. 
Är det rätt tillfälle för att kunna kontrollera kritiska moment? 
Ja, det är det. Handläggaren försöker följa byggskedet. 
Vilka kritiska moment förekommer vid en nybyggnation? 
Viktigast är fuktsäkerhet. Att material skyddas och torkas ut innan de byggs in, vilket 
kan vara svårt.  
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? 
Både och. En del är kunniga och andra inte. Många är unga och kommer direkt från 
skolan utan erfarenhet. 
Vad tycker du är viktigt att titta på? 
Boverkets byggregler kap 2 borde tas upp. Kolla om arbetsmiljöplan finns och hur 
den fungerar. Visa mer intresse för egenkontroller så man ser vad som händer och 
hur man sköter kvalitetssäkring. Man tittar för mycket på ”saker” och det kan bli lite av 
en besiktningssituation. 
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? 
De uppfyller ju Plan- och bygglagen bara de åker ut. De ska visa att de finns. 
Vad i så fall? 
Ja, det är ju att kolla egenkontroller och arbetsmiljöplan. 
Är det återkommande? 
Ja 
Tycker du att handläggarenn har relevant kompetens? 
Det är väldigt olika. Det finns personer som inte alls är intresserade av 
bygglagstiftningen, konstigt nog. 
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? 
Nej. För oss är det lite slöseri med tid.  
Om inte, har du några förslag på förändringar? 
De borde ha mer dokumentationskoll. Vid det tekniska samrådet diskuterar man 
organisationen men sen glöms det bort. Hur det borde se ut kontra hur det faktiskt 
ser ut borde vara intressant att se via kontroller och dokumentation. 
Har du varit kontrollansvarig även under tidigare lagstiftning? 
JA 
Vilka är de största skillnaderna tycker du? 
Inga större 
Upplever du att förändringen varit positiv för byggbranschen? 
Jo 
På vilket sätt? 
Det bästa är slutsamrådet, att byggnaden inte får tas i bruk innan slutbesked. 
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Anonym bostadsutvecklingsföretag, byggherre Västerås 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
Följer upp bygglovet. Följer upp bestämmelser och tider. Det man kommit överens 
om på det tekniska samrådet. Exempelvis vilken grundläggning, eventuellt om 
byggnationen ligger på prickad mark, det vill säga mark som normalt inte får 
bebyggas. 
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? 
Lite olika. Egentligen bör de komma ut mer än en gång men det hinns inte alltid med. 
På större projekt vid grundläggning, när stommen är rest och vid färdigställande då 
det krävs slutbesked för inflytt. 
Är det rätt tillfälle för att kunna kontrollera kritiska moment? 
Ja. Det tillför ju egentligen inte så mycket för vår del. Det är ett myndighetskrav och 
det är bra för dem att se skillnaderna vid de olika besöken. 
Vilka kritiska moment förekommer vid en nybyggnation? 
Det viktigaste är nog marken. Viktigt att man projekterat lasterna rätt, att 
förutsättningarna är de rätta. En geoteknisk undersökning är bara ett stickprov och 
det är viktigt att kontrollera förhållandena, det kan röra sig om förorenad mark, berg, 
radon osv. 
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? 
Det är väldigt olika. Det tenderar att vara mycket ungt nytt folk som inte är erfarna. 
Svårt att definiera vad som är viktigt. Det är ju ingen feedback för vår del eller kontroll 
av oss. 
Vad tycker du är viktigt att titta på? 
Situationsplan – att orienteringen är enligt givet bygglov och att det blir bra i 
verkligheten. Att projektet följer planen. Man följer upp det som man pratat om på 
tekniska samrådet. Det är bra för dem att se i verkligheten vad som funkar och inte. 
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? 
Svårt att avgöra.  
Vad i så fall? 
De följer upp kontrollplanen och att egenkontroller finns. Men vissa slarvar. 
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 
Både och. Kompetens finns dock ej erfarenhet. Vissa är noggranna och andra bara 
tittar runt. Det kan vara att de hänger upp sig på något specifikt utan att se med 
öppna ögon. De borde vara mer pålästa om vad som gäller. 
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? 
När de väl gör dem så går det bra. Besök görs inte alltid. 
Om inte, har du några förslag på förändringar? 
Vore bra om de verkligen följer upp planeringen och på det viset sätter press på 
byggentreprenörerna. Tror inte riktigt på en besiktningsroll däremot. Det vore bra om 
de var mer effektiva på handläggningen så att mer tid kunde läggas på 
arbetsplatsbesök. Det är ofta som de inte har tid. 
Har du varit byggherre även under tidigare lagstiftning? 
Ja 
Vilka är de största skillnaderna tycker du? 
Den kontrollansvarige(då kvalitetsansvarige) har fått en mer utökad roll. Förr agerade 
de mest som papperssamlare och kollade att underskrifter fanns. 
Upplever du att förändringen varit positiv för byggbranschen? 
Ja 
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På vilket sätt? 
Nu är kontrollansvarige mer inblandad. Att handläggaren är ute bygger kompetens. 
Man tar med sig erfarenheter till nästa bygge. 
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Sweco, kontrollansvarig Västerås 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
Beroende på storlek på projekt, de kommer inte ut på mindre projekt på grund av 
tidsbrist. Kommunens uppdrag är att ge bygglov och det är det de följer upp. De 
kontrollerar att man bygger efter vad bygglovet säger. 
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? 
Vid stora projekt kommer de flera gånger men normalt en gång i ett rätt sent skede. 
Kan vara på grund av tidsbristen. 
Är det rätt tillfälle för att kunna kontrollera kritiska moment? 
De borde göra minst 2 besök. Ett besök i ett tidigt skede och så lite senare. 
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? 
Nej, det har de inte koll på. 
Vad tycker du är viktigt att titta på? 
De ska inte vara inne i detaljer utan se i det stora hela att bygglovet följs. Kravet 
ligger på kontrollansvarig och det ska de kolla upp. 
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? 
Om man generaliserar lite så är de flesta besök lite grann av ett studiebesök. Det är 
lite information. 
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 
Det är varierande med deras kunskaper, några har mindre om just byggnation. 
Ställer inte några direkta byggnadstekniska frågor. 
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? 
Ja, man får ändå svara för vad man gjort. Vid slutsamrådet går man mer in på detalj. 
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PQ projledning AB, kontrollansvarig Västerås 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
De går igenom punkter som noterades i tekniska samrådet gällande utförande och 
kollar om arbetet på plats följer dessa noteringar.  
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? 
Jag har i två projektet varit med om att de kommit ut under produktionen och då var 
det efter påtryckning från min sida. I övriga uppdrag har man valt att ta 
slutsammanträdet på plats och då haft arbetsplatsbesöken i direkt anslutning till 
detta. 
Är det rätt tillfälle för att kunna kontrollera kritiska moment? 
Definitivt inte, de få gånger vi fick ut handläggaren under produktion så var det rätt tid 
men de kontrollerade inte några moment utan mer noterade att det utfördes enligt 
tidigare angivna uppgifter.  
Vilka kritiska moment förekommer vid en nybyggnation? 
Det finns flertalet kritiska moment gällande hållfasthet och fukt i byggnad som 
förekommer.  
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? 
Nej det tycker jag inte, tyvärr är det vanligt med oerfarna handläggare, omsättningen 
på personal är hög och de får ingen kontinuitet på det arbete som ska göras. De 
finns checklistor mm på vad de ska göra men det ersätter ju inte erfarenhet.  
Vad tycker du är viktigt att titta på? 
Att kontrollansvarig och entreprenör arbetar efter och med punkterna angivna i 
kontrollplanen, hur och att moment som pågår säkerställs och dokumenteras. Att 
bygglovet efterföljs 
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? 
Jag ska i ärlighetens namn säga att jag inte tycker att de har någon som helst 
kontrollfunktion utan går i stort sätt alltid på det kontrollansvarig säger och de intyg 
och handlingar vi kommer in med. Det finns enstaka undantag som gjort de som man 
kan anse viktigt.  
Är det återkommande? 
Ja  
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 
Det är på personnivå, de har ofta rätt utbildning men inte erfarenhet.  
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? 
Nej det gör jag inte, handläggarna har för hög belastning för att prioritera detta och 
anser inte att det är viktigt utan mer nödvändigt ont.  
Om inte, har du några förslag på förändringar? 
Det handlar om att ändra hela arbetssättet hos byggnadsnämnderna och det är inget 
man gör i en handvändning. Som jag skrev tidigare så har de för hög 
arbetsbelastning eller lägger för mycket tid på fel saker? Att lagstadga att de ska göra 
besök var ett steg i rätt riktning men som sagt det räcker då att de gör det när 
projektet är slut.  
Har du varit kontrollansvarig även under tidigare lagstiftning? 
Nej  



 

 26 

PEAB, byggherre Västerås 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
 
Normalt informerar vi från byggherre och entreprenör var i byggprocessen vi befinner 
oss, hur långt projektering resp. produktion fortskridit samt vilka nyckelfrågor vi 
prioriterat. 

 
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? 
 
Vanligtvis bara vid tekniskt samråd och slutmöte 

 
Är det rätt tillfälle för att kunna kontrollera kritiska moment? 
Vilka kritiska moment förekommer vid en nybyggnation? 
 
Svar på bägge frågorna ovan; Kritiska moment finns i princip under hela byggtiden 
men varierar i karaktär och omfattning. Exempelvis; Ofullständig grundundersökning, 
felslagen påle, felaktigt utförd armering, bristfällig koppling av element i prefab-
bygge, dåligt skydd mot nederbörd (kan gälla både materialleveranser och utförda 
byggdelar) bristfällig uttorkning, bakfall i ledningar, bristfälliga brand- och ljudtätningar 
för såväl bygg- som installationsdelar! Listan kan i princip göras oändlig! 
 
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? 
 
Antagligen men det finns ingen chans att bevaka detta på ett eller ett fåtal besök! 
 
Vad tycker du är viktigt att titta på? 
 
Går inte att peka på en enstaka detalj, det beror helt på typ av byggnad, byggherrens 
organisation och kompetens och dito för entreprenören! 

 
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? 
Vad i så fall? 
Är det återkommande? 
 
I dagsläget ser nog handläggaren enbart det byggherren/entreprenören vill visa! Ska 
man se något annat så ska nog besöken vara flera och oannonserade! 

 
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 
 
Kompetensen är nog i de flesta fall ok men jag ifrågasätter resurserna! 

 
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? 
Om inte, har du några förslag på förändringar? 

 
Den tillsyn som myndigheterna utövar på arbetsplatsen idag ser jag mer som 
symbolisk och den har nog väldigt liten inverkan på kvalitet och utförande. Dessa 
delar är helt beroende av vilja och förmåga hos byggherre och entreprenör. 
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Jag anser att när det gäller större, och regelbundna beställare, kommunala 
bostadsbolag, fastighetsförvaltare som Vasakronan, Fabege, klövern + motsvarande 
på lokal nivå så tror jag dagens system fungerar för där har man etablerade 
organisationer och rutiner som kan fungera. Där tycker jag att det är ok att 
byggnadsnämnden ur samhällets synpunkt förvissar sig om att inblandade aktörer, 
inklusive. kontrollansvarig, har erforderlig kompetens och erfarenhet. 
För engångsbyggare, företag eller enskilda personer, mindre entreprenörer etc. 
tycker jag nog att en återgång till något som liknar det ”gamla” systemet med 
regelbunden uppföljning hela vägen vore motiverat. Helst då också med inslag av 
oaviserade arbetsplatsbesök för att se ”bakom fasaderna”! Men då krävs det betydligt 
större resurser hos byggnadsnämnden än vad man har att tillgå idag! 

 
Har du varit byggherre även under tidigare lagstiftning? 
Vilka är de största skillnaderna tycker du? 
Upplever du att förändringen varit positiv för byggbranschen? 
På vilket sätt? 
 
Jag tycker att det gamla systemet med byggnadsinspektörer och regelbunden tillsyn 
säkerställde kvaliteten men var i många fall onödigt byråkratiskt. Ett system enligt 
ovan med en avvägningen mellan professionella byggare och engångsbyggare vore 
mer optimalt! 
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Tyréns AB, kontrollansvarig Örebro 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
Tittar allmänt hur det ser ut på arbetsplatsen och kollar att bygglovet följs samt att 
kontrollansvarig gör sitt jobb. 
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? Är det rätt 
tillfälle att kunna kontrollera kritiska moment? Vilka kritiska moment 
förekommer vid en nybyggnation? 
Vid stomkontroll eller grundkontroll är brukligt, men om det inte går så åker vi ut en 
extra gång. 
Det tycker jag att det är, det är tillfällen som innebär viktig kontroll för kontrollansvarig 
Fusk och fukt, dock är det vanligt att det saknas k.ritningar till grund… 
Det är i o f s något som Örebro kommun är bra på att få in eftersom att de kräver det 
för att få startbesked. 
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? Vad tycker du är viktigt att titta på? 
Det är lite olika, jag anser att det är kontrollansvariges uppgift att kolla att det byggs 
enligt K-ritningar och bygglov. Men som jag sa tidigare så är det viktigt med 
allmäntillsyn och kontroll mot bygglov, det är bra att få hjälp med. 
De punkterna som enligt mig är viktig är: 
Grunden: att det är armerat enligt K-ritning och att det ser bra ut med 
golvvärmeslingor och uppstick och att det ser tätt ut i form. Vatten och avlopp samt 
golvbrunnar. 
Stomme: Att alla avväxlingar, upplagslängder och avskiljning mellan betong och 
stomme är korrekt utfört. 
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? 
Nej 
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens?  
Ja, det tycker jag. Alla har den grundkompetensen som krävs. 
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet?  
Ja 
Har du varit kontrollansvarig även under tidigare lagstiftning?  
Nej 
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Jan Håkansson Byggplanering AB, kontrollansvarig Örebro 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
De bevakar myndigheternas intresse enligt Plan- och bygglagen. De tittar på hur 
arbetsplatsen ser ut och om kontrollansvarig har gjort sitt jobb.  
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? 
Man brukar ha 2-3 arbetsplatsbesök beroende på projektets storlek. Den första sker 
innan gjutningen av bottenplattan, den andra sker vid stomresning det vill säga när 
stommen är rest och den tredje oftast vid slutbesiktning. 
De kritiska momenten förekommer väldigt ofta, framför allt konstruktionsdelen då 
flera konstruktörer är inblandade.  
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? 
Ja, de flesta vet det. De tittar framför allt på konstruktionen och värme och vatten 
samt ventilationen som är viktiga delar att titta på.  
Jag tycker personligen att konstruktionen är viktig. Eftersom jag själv är 
kontrollansvarig så tittar jag oftast på detaljer kring fukt så att vi inte har läckage eller 
andra skador.  
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? 
Det är svårt och säga. De har inte det ansvaret att vara en översynsmyndighet som 
granskar utan de ska bara se att principerna finns.  
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 
Ja, i alla fall här i Örebro. 
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? 
Ja, det gör det. Handläggaren kontrollerar om arbetsplanen har följts.  
Har du varit kontrollansvarig även under tidigare lagstiftning? 
Ja. De största skillnaderna enligt mig är framförallt att en arbetsplats måste ha start- 
och ett slutbesked. Man måste redovisa att man är färdigställd för att kunna ta bygget 
i bruk.  
Upplever du att förändringen varit positiv för byggbranschen? På vilket sätt? 
Ja, arbetet blir färdigt. För att kunna ta bygget i bruk så är man tvungen att redovisa 
att man är färdig.  
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TJonsson Byggkonsult, kontrollansvarig Örebro 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
När man gör ett arbetsplatsbesök så har bygget kommit tillräckligt långt för att man 
ska kunna kontrollera om bygglovet har följts. Man tar eventuellt upp frågeställningar 
ifrån byggherren om möjligheter för att flytta eller ändra.  
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? Är det rätt 
tillfälle för att kunna kontrollera kritiska moment? Vilka kritiska moment 
förekommer vid en nybyggnation? 
Tidpunkten varierar beroende på vilken kommun man är i.  Örebro kommun vill göra 
sitt arbetsplatsbesök när stommen är rest, taket är på eller när innerväggar är uppe 
jämfört med Kumla kommun som gör sitt arbetsplatsbesök innan gjutning.  
Frågor dyker upp kontinuerligt men enligt min uppfattning så finns de kritiska 
momenten hela tiden och genom hela bygget.  
Jag tycker att man ska kontrollera schaktbotten, grunden vid gjutning och fukten ska 
man ha koll på speciellt när man bygger eget.  
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? Vad tycker du är viktigt att titta på? 
Ja, det tycker jag men det varierar lite beroende på vilken kommun man är i.  
Det är svårt och pricka ut något specifikt men jag tycker att grundläggningen är viktig 
att titta på för att man ska kunna få en tydlig bild av hur bygget ser ut.  
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? Vad i så 
fall? Är det återkommande? 
Det kan hända att man ibland missar några små grejer men det har accepterats att 
nya Plan- och bygglagen egentligen överlåter allt ansvar för granskning på andra 
personer. Handläggaren tittar på de handlingar som är inlämnade och så förväntar 
de sig att bygget sker utifrån de handlingarna.  
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 
Det är olika till olika personer. Man har olika bakgrunder, vissa har den praktiska 
kunskapen och vissa har den teoretiska kunskapen men grundkompetensen har de 
alla. 
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? Om 
inte, har du några förslag på förändringar? 
Jag har inte fördjupat mig i orsaken till varför det ska göras ett arbetsplats besök men 
känslan idag är att det görs endast för att i Plan- och bygglagen står det att man 
måste göra det än att det faktiskt har ett syfte. Men jag har inget emot att det har 
blivit tydligare så man kan få komma ut till bygget utifrån den tiden som bestäms 
under samrådet. 
Har du varit kontrollansvarig även under tidigare lagstiftning? Vilka är de 
största skillnaderna tycker du? 
Jag har inte varit kvalitetsansvarig som det hette tidigare men den rollen har 
utvecklats och byggts på.  
Jag tycker att den största skillnaden är att i princip allt ansvar från kommunen har 
lagts på byggherrens sida och de personer som han har omkring. Det kommunen gör 
är att granska de handlingarna som kommer in.  Men jag tycker att det är en stor 
kontrast här i mellan. Förr var ansvaret på kommunen helt och nu helt plötsligt ligger 
det på byggherren. 
Upplever du att förändringen varit positiv för byggbranschen? På vilket sätt? 
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Ja, förr hade man en granskade funktion då man var långt inne i arbetets gång och 
petade in i små detaljer men idag är man med och styr för att sedan lägga ansvaret 
över till byggherren. 
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Pilotage Development AB, byggherre Örebro 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
De gör precis samma sak som en kontrollansvarig gör. Man är som en 
kontrollfunktion och gör det man har blivit tillsagd. En checklista följs när man är ute 
på bygget och det här är ett sätt för kommunen att känna på att de är ute i 
verkligheten. Enligt mig så har den egentligen ingen större betydelse i de större 
företagen där alla är professionella och vet exakt vad de ska göra men i det privata 
byggandet så har det en betydelse. Deras främsta uppgift är att stötta privata 
byggare, där har de en stor nytta. 
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? Är det rätt 
tillfälle för att kunna kontrollera kritiska moment? Vilka kritiska moment 
förekommer vid en nybyggnation? 
I Plan- och bygglagen står det klart och tydligt att allt sådant måste bestämmas under 
samrådet. Beroende på hur stort projektet är så kanske kontrollansvarig vill komma 
ut i början av projektet och titta t.ex. inför gjutningen för att få en klar bild av bygget 
och sedan kanske i samband med stomresningen och även någon gång under 
slutskedet. Enligt Plan- och bygglagen så måste man göra minst ett arbetsplatsbesök 
men om det behövs fler besök så finns möjligheten. 
Fukt är alltid kritisk så det måste alltid byggas på ett fuktsäkert sätt. Några exempel 
till på kritiska moment är gjutning av bottenplattan, schaktning osv. 
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? Vad tycker du är viktigt att titta på? 
Varje projekt är unikt och det är svårt för de och sätta fingret på vad de exakt ska titta 
på. Det är något man måste komma överens om under samrådet, där ska 
bestämmas vad det är man vill titta på. Enligt mig är dokumentationen väldigt viktig. 
Den måste finnas för att visa att egenkontrollen görs på ett korrekt och trovärdig sätt.  
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? Vad i så 
fall? Är det återkommande? 
Nej, de ser det de ser. De kan inte kontrollera allting i exakt små detaljer. Det bygger 
mycket på egenkontroller av entreprenörerna.  
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 
Ja, jag tycker det. De har olika bakgrund och erfarenhet men alla har den 
grundkunskapen som krävs för det.  
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? Om 
inte, har du några förslag på förändringar? 
Ja, de är ute betydlig oftare. Det har blivit mycket bättre för de privata byggarna där 
de får ett bättre stöd från kommunerna. Då kanske det har uppfyllt sitt syfte ur den 
synpunkten. 
Har du varit kontrollansvarig även under tidigare lagstiftning? Vilka är de 
största skillnaderna tycker du? 
Ja, jag har varit kontrollansvarig även under den tidigare lagstiftningen. Den nya 
lagstiftningen är väldigt konsultvänlig. Det är bättre nu jämfört med innan då det var 
mycket slapp. Nu är man tvungen att göra klart bygget på riktig för att det finns 
extremt många byggen som inte är färdigställda trots att det har gått många år efter 
att man har börjat använda. 
Mer ordning i branschen, däremot så tycker jag att det har blivit längre ledtider nu då 
handläggaren har många arbetsplatsbesök, administrativt överallt som de måste titta 
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över och det passar inte riktig ihop med verkligheten då vi vill ha så korta ledtider 
som möjligt.  
Upplever du att förändringen varit positiv för byggbranschen? På vilket sätt? 
Ja det tycker jag. De positiva förändringarna är start- och slutbeskedet. Att bygget 
inte kan få starta förens man har fått ett startbesked och att bygget får tas i bruk efter 
att man har fått ett slutbesked. 
  



 

 34 

Örebrobostäder AB, byggherre Örebro 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
De tittar runt på arbetsplatsen så att det ser bra ut, sen brukar de alltid titta på 
entreprenörers egna kontroller, att de är ifyllda efter ordning, de brukar titta så att 
arbetsmiljöplanen sitter där och Ibland efterfrågar de kontrollansvariges dagbok.  
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? 
Normalt sätt så har man ett arbetsplatsbesök under arbetets gång och ett vid 
arbetets slut. Ibland så vill man ytterligare ha ett arbetsplatsbesök beroende på hur 
stort projektet är. I ett vanligt bygge så vill de besöka när stommen är rest som är det 
allra vanligaste tillfället. Då har bygget kommit långt och man kan se mycket av det.  
Är det rätt tillfälle för att kunna kontrollera kritiska moment?  
Ja, ju tidigare man upptäcker ett fel desto bättre är det för projektet. Det som är ett 
kritiskt moment kan vara att stommen inte är bra, d.v.s. att den är för klen. Då kan det 
bli besvärligt och åtgärda det.  
Vilka kritiska moment förekommer vid en nybyggnation? 
Tidplan. Om man halkar efter tidplanen så är det många yrkesgrupper som hänger 
på varandra för och jobba. Egenkontroller att man följer och fyller i den som en 
checklista för att kunna upptäcka allt i tid.  
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? 
Det är väldigt personbundet. De som jobbar på handläggaren har oftast olika 
bakgrunder. En del kanske är teoretiker som kan Plan- och bygglagen och utgår ifrån 
det som står i Plan- och bygglagen och en del har kanske jobbat på handläggaren 
under en längre tid och har den erfarenheten och ser saker på ett annat sätt.  
Vad tycker du är viktigt att titta på? 
Stommen är en jätte viktig faktor och sen är det viktig med husets täthet.   
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? 
Nej, det tycker inte jag. Med tanke på att det inte står exakt vad de ska titta på i Plan- 
och bygglagen så gör de en personlig bedömning och utgår ifrån sin roll och ser det 
de ska se.  
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 
Man kan säga att de har den kompetensen. De har olika bakgrund men alla har den 
grund kompetensen som krävs för arbetet. 
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? 
Ja, det tycker jag. Jag tycker att de här träffarna på arbetsplatserna finns för att det är 
en slags kontroll att det fungerar som det ska.  
Har du varit byggherre även under tidigare lagstiftning? 
Ja, den absolut största skillnaden är att man inte får ta byggnaden i bruk förens man 
har ett slutbesked och slutbeskedet får man inte förens alla handlingar som man har 
kommit överens om har skickats till handläggaren. 
Upplever du att förändringen varit positiv för byggbranschen? 
Ja. Jag tycker att egenkontroller har fått en annan tyngd idag jämfört med förr. 
Tidigare kunde man slarva med det men idag så kan man inte göra det. Man måste 
fylla i de och kontroll ansvarige har en skyldighet att komma ut och se att 
egenkontroller har fyllts i.  
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GMbygg AB, byggherre Örebro 
 
Vad gör handläggaren på ett arbetsplatsbesök? 
Handläggaren brukar komma ut 2-3 gånger på ett villaprojekt för att kontrollera så att 
all dokument så som arbetsmiljö plan och egenkontroller finns.   
Vid vilken tidpunkt under projektets gång görs arbetsplatsbesöken? 
Första gången sker det i sambandet med gjutningen. Andra arbetsplatsbesöket 
brukar ske vid stomresning och den tredje sker oftast vid slutsamråd i samband med 
slutbesiktning.  
De kritiska momenten är att man kan få fukt upp i bygget när man bygger med 
lösvirke. Ett annat kritiskt moment är vid gjutningen då vid kylan måste man använda 
sig av värmeöverlag så att botten plattan inte fryser sönder.  
Vet handläggaren vad som är viktigt att titta på för att kunna bedöma 
byggnationen? Vad tycker du är viktigt att titta på? 
Både ja och nej med tanke på att alla har olika bakgrund och kunskap. Vissa har 
erfarenhet från bygget medan andra har den teoretiska kunskapen. 
Jag tycker att man ska följa kontrollplanen, att det är rent och snyggt det vill säga att 
bygget sköts på ett korrekt sätt. Man ska ha koll på miljöpunkterna och även 
sophantering.   
Upplever du att handläggaren missar något vid arbetsplatsbesöken? Vad i så 
fall? Är det återkommande? 
Nej, jag tycker inte det. Man följer kontrollplanen där man tittar på tillgängligheten, 
brandsäkerheten, sopor och ser till att arbetsplatsen är säker. 
Tycker du att handläggaren har relevant kompetens? 
Ja, de kan ha olika bakgrund men de har den grundkompetensen som krävs för 
jobbet.  
Tycker du att dagens arbetsplatsbesök uppfyller det ursprungliga syftet? Om 
inte, har du några förslag på förändringar? 
Ja, det tycker jag. Det är mycket bättre nu när man har krav på minst ett 
arbetsplatsbesök jämfört med till exempel fem år sen då bygget inte kontrollerades 
på samma sätt.   
Har du varit byggherre även under tidigare lagstiftning? Vilka är de största 
skillnaderna tycker du? 
Ja, jag har varit byggherre även under den tidigare lagstiftningen. Den största 
skillnaden är att det krävs certifierade personer för att kunna göra ett 
arbetsplatsbesök.  
Upplever du att förändringen varit positiv för byggbranschen? På vilket sätt? 
Ja, det är mer ordning. Ju mer ordning och reda man har på bygget så funkar det 
bättre, är säkrare och man får en bättre miljöaspekt.  
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