Kontrollansvarig

Byggherrens stöd vid projektering och byggande

www.karf.se
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I denna broschyr avser ”Kontrollansvarig” och ”Kontrollplan” de
begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 §9,
kap10 §6).
KARF är en ideell, rikstäckande organisation för yrkesverksamma
medlemmar som är certifierade som kontrollansvariga. Den kontrollansvarige arbetar på uppdrag av byggherren. Denne har det fulla
ansvaret för att byggnadsverk liksom rivnings- och markåtgärder
uppfyller gällande bestämmelser.

Mallar på www.karf.se
Under medlemsdelen på KARFs hemsida hittar du mallar för:
• Avtal för KA-uppdrag
• KA-uppdragets omfattning
• KAs utlåtande för slutbesked
Om du vill beställa informationsmaterial eller bli medlem i KARF,
kontakta då KARFs kansli:
Bengt-Erik Liw,Tel 0291-500 10, Mobil 0704-33 01 18,
Grönsinkavägen 108, 810 20 Österfärnebo
Mejl: beliw@hos.sandnet.se
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text: KARFs styrelse

Goda råd till dig som är byggherre
Vad är en byggherre?
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Den som beställer
nybyggnad av en villa från ett husföretag och undertecknar ansökan om
bygglov är normalt också byggherre.
Byggherren har hela ansvaret!
Byggherren har det fulla ansvaret för att projektet uppfyller gällande
bestämmelser och att tillsyn och kontroll genomförs på riktigt sätt.
Byggherren ska ha tillgång till erforderlig kompetens och är skyldig att
anlita en kontrollansvarig.
Vad är en kontrollansvarig, KA?
KA är den person som ser till att Plan- och Bygglagens (PBL) krav blir
uppfyllda. Detta gäller såväl projektering som utförande och innefattar
egenkontroll, kontroller av sakkunniga samt lagenliga besiktningar.
KA ska vara en person med riksbehörighet från ett certifieringsorgan
och ha en självständig ställning till den som utför det som ska kontrolleras.
När krävs en kontrollansvarig, KA?
Det krävs en kontrollansvarig vid alla planerade byggnads-, mark- och
rivningsåtgärden som är lov- eller anmälningsingspliktiga.
För undantag se PBL kap7 §5.
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Vad gör den kontrollansvarige, KA?
• Upprättar förslag till kontrollplan (även kontroll av projektering)
• Ser till att kontrollerna utförs
• Ser till att gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs
• Ser till att kontroller och lagenliga besiktningar utförs
• Dokumenterar sina platsbesök
• Avger utlåtande till slutbesked
• Vid avvikelse: informerar Byggherren, meddelar Byggnadsnämnden
Sammanfattningsvis åligger det KA att i samverkan med byggherren
se till att projektörer och entreprenörer utför sina uppgifter med sådan
egenkontroll att samhällets krav blir uppfyllda. Byggherrens uppdrag till
KA bör vara ett skriftligt konsultavtal.
Observera att KA-s ansvar enbart gäller de lagreglerade kraven. Byggherren har som beställare av en entreprenad vanligtvis en mängd andra
krav på utföranden och kvaliteter. Dessa krav bör finnas reglerade i ett
entreprenadkontrakt.
Den person som är KA kan också ha uppdrag som kontrollant och/eller
besiktningsman med de arbetsuppgifter som regleras i entreprenadkontraktet. Det kan innebära stora fördelar att samordna uppdragen, men
det rekommenderas att skriva separata avtal om respektive uppdrag.
Vad är en kontrollplan enlig PBL?
Kontrollplanen är en beskrivning över hur byggherren kommer att verifiera sitt projekt så att samhällets krav blir uppfyllda. Byggnadsnämnden
är tillsynsmyndighet och skall fastställa kontrollplanen i startbeskedet.
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Kontrollplanen skall redovisa följande:
• Vilka kontroller som skall utföras och vad dessa avser, både under
projekteringen och utförandet.
• När, hur och av vem kontrollerna skall göras. Kontrollerna kan
utföras som byggherrens egenkontroll eller av certifierade sakkunniga.
• Vilka anmälningar som skall göras till byggnadsnämnden.
• Vilka arbetsplatsbesök byggnadsnämnden ska göra.
Kontrollplanen kan även redovisa rivning:
• Vilket farligt avfall som uppkommer.
• Hur avfall tas om hand.
Vad är en certifierad sakkunnig?
Certifierade sakkunniga behövs där det krävs specialist för kontroll av
vissa samhällskrav och där det saknas relevant kompetens i byggherrens
projektorganisation.
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Hur arbetar en kontrollansvarig, KA?

1. Start av uppdrag

Upprätta avtal med byggherren
2. Bygglov

Säkerställa att bygglovshandlingar följer detaljplanen, att projektet är
lämpligt för sitt ändamål, god form, färg och material samt att tillgängligheten är tillgodosedd.
3. Projektering

Upprätta kontrollplan för projektering och följa upp den.
4. Tekniskt samråd

Komplettera kontrollplanen med ”utförande” och biträda byggherren
vid ”tekniskt samråd”.
5. Utförande

Följa upp byggherrens kontroll och dokumentera platsbesök samt närvara vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
6. Avslut

Upprätta utlåtande om ”avslut” inför” slutsamråd” och medverka vid
detta.
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Vad kostar en kontrollansvarig, KA?
Arbetsinsatsen och därmed kostnaden för en KA beror på en mängd
faktorer, främst följande:
• Projektets storlek.
• Projektets komplexitet.
• Kompetensen och kvalitetssystemen hos de inblandade.
Med beaktande av ovanstående kan riktvärdet för budgetering av arvodet till KA sättas till storleksordningen 1-2% av projektkostnaden när
det gäller mindre projekt.
Var hittar man en kontrollansvarig, KA?
Alla kontrollansvariga med riksbehörighet finns registrerade hos Boverket. KARF, Kontrollansvarigas Riksförening, tillhandahåller gratis listor
över sina medlemmar. Fullständig medlemsförteckning finns även på
www.karf.se
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Hur välja rätt kontrollansvarig, KA?
Om du ska vara byggherre och inte har en referens från någon god vän
med erfarenhet av någon KA som medverkat i liknande projekt bör du
gå igenom dessa punkter:
1. Skaffa listor över behöriga KA i din landsända från KARF eller från
Boverket. Listor kan eventuellt också finnas på byggnadsnämnden i
din kommun.
2. Välj ut några personer med hjälp av uppgifterna i listan. Det är
lämpligt med lokalt verksamma KA som kanske känner de kommunala tjänstemän, projektörer och entreprenörer som blir aktuella i
projektet. Det underlättar arbetet. Kontakta de utvalda och begär in
kompletterande uppgifter.
3. KA finns med olika riksbehörigheter, N för kontroll av normal art
och K för komplicerad art. Byggnadsnämndens tjänstemän kan ge
upplysning om vilken behörighet som krävs i ditt projekt. Välj en
KA med erforderlig behörighet och begär att få en kopia på certifieringsbeviset.
4. Begär också att få en referenslista på utförda uppdrag, helst med
referensuppgifter, så att du kan kontrollera hur uppdraget utförts.
5. Välj gärna en KA som är medlem i någon branschorganisation som
ställer krav på yrkeskompetens för medlemskap t ex SA, Sveriges
Arkitekter, SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SVR Svenska
Väg- och Vattenbyggares Riksförbund och givetvis KARF, utgivare av
denna broschyr. En del föreningar har antagit etiska yrkesregler som
kan vara en nyttig påminnelse för medlemmarna och ge viss trygghet
för dig som kund. Fråga gärna din tilltänkta KA om sådana saker!
6. I anslutning till ovanstående punkt bör du fundera över om din KA
har någon olämplig koppling till någon leverantör, projektör eller
entreprenör i ditt projekt. KA ska vara din garant för att du som
byggherre uppfyller samhällets krav. Den rollen bör inte störas av
några ovidkommande ekonomiska intressen!
7. Kontrollera att KA har F-skattesedel och konsultansvarighetsförsäkring.
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Checklista för uppdraget till KA, konsultavtal
Byggherrens uppdrag till KA bör vara skriftligt och baserat på ABK 09,
Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt och ingenjörsverksamhet av år 2009. ABK är ett standardavtal som innehåller de
grundläggande avtalsvillkor som behövs mellan byggherren som kund
och KA som konsult.
ABK 09 kan beställas från Svensk Byggtjänst. Till bestämmelserna finns
färdiga blanketter som kan vara underlag för beskrivning av ditt uppdrag till KA. Det är viktigt att du är överens med din KA om uppdragets omfattning. Gå tillsammans igenom listan på arbetsuppgifter för
KA!
Från och med programskedet:
• Ge råd om projektets genomförande, val av konsulter och entreprenadform.
• Genomgång av byggherrens system för kvalitet och kontroll.
• Upprätta förslag till kontrollplan.
• Bevaka eventuella behov av tillstånd från andra myndigheter.
Projekteringsskedet:
• Medverka vid projekteringsmöten.
• Se till att bygglovshandlingar är granskade.
• Medverka vid möten med bygglovshandläggaren
• Medverka vid val av entreprenörer.
Byggskedet:
• Se till att fastställda bygglovshandlingar är granskade.
• Medverka vid tekniskt samråd.
• Vara närvarande vid kontroller och besiktningar enligt kontrollplan.
• Dokumentera platsbesök.
• Upprätta utlåtande om färdigställande och medverka på slutsamråd.

10

Nyttiga namn och adresser
Boverket

Box 534, 371 23 Karlskrona
Tel 0455-35 30 00, Fax 0455-531 00
www.boverket.se
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

118 82 STOCKHOLM
Tel 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50
www.skl.se
Svensk Byggtjänst

113 87 Stockholm
Tel 08-457 10 00, Fax 08 457 11 99
www.byggtjanst.se
Kontrollansvarigas Riksförening, KARF

www.karf.se
KARFs kansli
Bengt-Erik Liw
Grönsinkavägen 108, 810 20 Österfärnebo
Tel 0291-500 10, Mobil 0704-330118
Mejl beliw@hos.sandnet.se
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