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Utgåva januari -21

ENTREPRENADRÅDETS 
SAMLADE RIKTLINJER

INFORMATION OM ENTREPRENADRÅDETS RIKTLINJER
Entreprenadrådets riktlinjer är utarbetade av sakkunniga. Riktlinjerna tillställs normalt flera entreprenörer, beställare och 
besiktningsmän innan de antas av Entreprenadrådet i deras slutliga utformning. Målsättningen är att Riktlinjerna ska ge 
uttryck för den mest rättvisande och utbredda tillämpningen av de områden som behandlas. Riktlinjerna avses användas 
som underlag och stöd bl.a. vid upphandling, planering, utförande, besiktning, kontroll eller tvist.

Riktlinjerna antas av Entreprenadrådets beslutande kommitté för Riktlinjer vilken består av sakkunniga företrädare 
inom besiktning, brand, elektriska installationer m.fl. väsentliga områden inom entreprenader. Kommitténs arbete sker 
oberoende och opartiskt. Vid frågor går det att hänvisa till Entreprenadrådet.

Åberopa en riktlinje
Entreprenader och regelverk är under ständig förändring. Det förväntas därför nya Riktlinjer och ändringar i befintliga 
Riktlinjer flera gånger per år. Vid åberopande till Entreprenadrådets Riktlinjer är det viktigt att ange utgåva för den 
specifika Riktlinjen och vid behov även stycke. Utgåvan anges över rubriken i respektive Riktlinje.

Användning av riktlinjerna
Riktlinjerna skiljer sig mycket åt och kan användas på olika sätt. Exempel på användningsområden kan vara;

  ”Dokumentation vid badrumsentreprenad” kan exempelvis användas som underlag för att skapa en bra beställning 
för den aktuella entreprenaden. 

  ”Garantifel” kan exempelvis användas som förtydligande vid garantibesiktningar.
  ”Egenkontroll” kan exempelvis användas vid upprättande av egenkontroll, besiktning och vid bedömning av ansvarig.

Förbättring av Riktlinjerna eller ny Riktlinje
Vill någon förändra, lägga till eller på annat sätt förbättra Riktlinjerna maila till kansli@er.se. ERs målsättning är att 
återspegla den gemensamma avsikten från samtliga som är involverade i entreprenader.

Önskas en ny Riktlinje i en fråga som är aktuell för dig, maila till kansliet.

Justeringar av mindre karaktär såsom redaktionella ändringar sker löpande.

Entreprenadkunskap – utbildning tillhandahållen av Entreprenadrådet
Några av de områden som ER ökar kunskapen inom:

 ✔ Besiktning - praktiskt genomförande av en besiktning.

 ✔ Riktlinjer och Branschregler - vilken betydelse har de.

 ✔ Boverkets Byggregler - varför står det bör, gäller de vid rotjobb.

 ✔ Hållbarhet & Miljö - få egen fördel av det ökade intresset.   

Se www.er.se för information om aktuella kurser och utbildningar.
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 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
ER:S SAMLADE RIKTLINJER

DOKUMENTATION

Egenkontroll .................................................................................................................Riktlinje nr 7.   sida 7
Stort och omfattande område. Får stor betydelse vid dolda fel som framträder under hela ansvarstiden. ER har 
konstaterat att samtliga egenkontroller ska innehålla i stort sett samma formalia för att klassas som en egenkontroll. 
ER har färdiga mallar för egenkontroller och ett färdigt kontrolldokument för att skriftligt överenskomma och upprätta 
egenkontroller och övrig dokumentation – juridiskt hållbart. Kontakta kansliet för mer information och utbildning.

Brandskyddsdokumentation .................................................................................... Riktlinje nr 6.  sida 11
Vad förväntas efter slutförd entreprenad? Vad är det för skillnad på olika benämningar? När ska 
brandskyddsdokumentation upprättas?

Dokumentation vid badrumsentreprenad ............................................................... Riktlinje nr 5.  sida 13
Vilka dokument förväntas efter ett nyproducerat eller renoverat badrum? Underlag för bland annat 
bostadsrättsföreningar inför bostadsrättsinnehavares badrumsrenoveringar i fastigheten.  
Aktuell inför produktion av samtliga badrum.

Säker Vattenintyg .......................................................................................................Riktlinje nr 8. sida 15
Ett betydelsefullt dokument. Ska det alltid lämnas ett Säker Vattenintyg eller gäller det bara ibland?  
Ska entreprenaden godkännas om intyget saknas?

BKR Kvalitetsdokument ...........................................................................................Riktlinje nr 26.  sida 16
Vilken betydelse har dokumentet? Hur ska det hanteras vid en besiktning?

BESIKTNING

Entreprenadbesiktningsman ................................................................................... Riktlinje nr 12.  sida 18
Ska entreprenadbesiktningsmannen vara objektiv även när denne arbetar på uppdrag av beställaren?  
Besiktningsman – BM, huvudbesiktningsman – HBM, biträdande besiktningsman – BBM.

Besiktningsrutin .......................................................................................................Riktlinje nr 42.  sida 20
Det finns olika skrifter och instruktioner vilka anger hur besiktningsmannen ska besiktiga ett specifikt  
område. Gäller dessa och hur ska en besiktningsman verkställa besiktningen?

Skäl för att inte godkänna en entreprenad.............................................................Riktlinje nr 22.  sida 22
Vid en slutbesiktning ska besiktningsmannen ta ställning till om entreprenaden är godkänd eller inte.  
Vilka skäl kan finnas för att inte godkänna entreprenaden?

Avbryta en entreprenadbesiktning .........................................................................Riktlinje nr 34.  sida 23
Besiktningsmannen får avbryta en besiktning. Vanligtvis får det följder av betydelse och sker i en redan  
ansträngd situation.

Tidpunkt för slutbesiktning .....................................................................................Riktlinje nr 35.  sida 25
När en slutbesiktning ska verkställas låter enkelt. Entreprenör och beställare är ofta oense om frågan  
när entreprenaden ska vara klar och att en slutbesiktning ska ske.
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Hinder för besiktning ............................................................................................... Riktlinje nr 41.  sida 27
Att en part utan godtagbart skäl underlåter att närvara vid besiktning utgör inte hinder för besiktningens  
verkställande. Vad är då ett godtagbart skäl och hur ska det hanteras?

E-fel eller fackmässigt utförande  ...........................................................................Riktlinje nr 36.  sida 29
Ett E-fel innebär att en besiktningsman bedömt att entreprenören är ansvarig för ett förhållande vilket  
ska avhjälpas. Är entreprenaden fackmässigt utförd ska inte E-fel behöva noteras. 

Väsentligt fel .............................................................................................................Riktlinje nr 25.  sida 31
När är ett fel väsentligt?

Garantifel .................................................................................................................... Riktlinje nr 9.  sida 33
Ett garantifel är ett fel som framträtt. Ska inte förväxlas med fel som kunde noteras vid slutbesiktningen.

N-fel – skyldighet att avhjälpa felet......................................................................... Riktlinje nr 27.  sida 35
Hur ska förhållandet användas, besiktningsmannens förslag till förlikningsuppgörelse?

A-anmärkning – av beställaren gjord anmärkning ................................................ Riktlinje nr 13.  sida 37
Är en skriftlig reklamation lämnad av beställaren. Ska noteras av besiktningsmannen.

B-anmärkning – bristfällighet i entreprenaden ......................................................Riktlinje nr 20.  sida 38
När ska en B-anmärkning noteras? Ska B-anmärkningar alltid åtgärdas?

U-förhållande – utredning ........................................................................................ Riktlinje nr 37.  sida 39
Ibland är en utredning nödvändig för att konstatera om fel föreligger eller inte. Frågor som vem som  
ska utföra och bekosta utredningen kommer ofta på tal.

S-förhållande – senare bedömning.........................................................................Riktlinje nr 38.  sida 42
Ett förhållande kan behöva anstå till senare tillfälle för att bedöma om ett fel föreligger eller inte.  
Vad gäller nu, är förhållandet reklamerat?

Kompletterande slutbesiktning – KSB ...................................................................Riktlinje nr 45.  sida 43
Vid slutbesiktningen kan besiktningsmannen i vissa fall besluta om en kompletterande slutbesiktning  
och emellanåt träffar parterna en gemensam överenskommelse att en viss del ska hänskjutas till en  
kompletterande slutbesiktning.

Särskild besiktning – SÄB ....................................................................................... Riktlinje nr 47.  sida 46
Särskild besiktning kan påkallas och verkställas efter entreprenadtidens utgång, det vill säga efter att  
entreprenaden godkänts vid slutbesiktning eller avlämnats på annat sätt.

Status- och Kontrollbesiktning ...............................................................................Riktlinje nr 39.  sida 48
Två vanligt förekommande besiktningar. Vad innebär de och vilken betydelse ska de tillställas?

Kontrollansvarig – KA, närvaro vid besiktningar .................................................. Riktlinje nr 14.  sida 50
Ska kontrollansvarig närvara vid besiktningar och förväntas då en rapport över händelsen?

Energi- och miljöprestanda .....................................................................................Riktlinje nr 40.  sida 52
Två vanligt förekommande begrepp vid besiktningar. Vad innebär de och vilken betydelse ska de tillställas?
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ÖVRIGT

Tröskelhöjd ............................................................................................................... Riktlinje nr 21.  sida 52
Vilken höjd får det vara på en tröskel för att den ska anses tillgänglighetsanpassad?  
Vad gäller vid renovering?

Glas & Defekter .........................................................................................................Riktlinje nr 43.  sida 55
Vid såväl glasproduktion som montage av glas förekommer olika defekter och skador. Hur dessa ska  
hanteras är ett tvistigt område och frågan aktualiseras under hela byggprocessen och ansvarstiden.

Imma på fönster ........................................................................................................Riktlinje nr 24.  sida 57
Ett förhållande som vanligtvis blir aktuellt vid garantibesiktningar. Är det ett fel eller ej?

Bänkskivor av trä eller laminat, fogsprång ............................................................ Riktlinje nr 17.  sida 59
Hur stort fogsprång kan förväntas på en laminerad bänkskiva?  
Vanlig fråga vid slutbesiktningar och framförallt vid garantibesiktningar.

Svikt i parkettgolv.....................................................................................................Riktlinje nr 28.  sida 61
Hur mycket får golvet egentligen svikta och hur stor får gliporna vara.?

Knarrande trapp........................................................................................................Riktlinje nr 46.  sida 63
Hur mycket en trappa får knarra och vad som är felaktigt knarr kommer emellanåt på tal framförallt vid 
garantibesiktningar.

Glipa mellan sockel och vägg ..................................................................................Riktlinje nr 11.  sida 65
Hur stor får glipan egentligen vara mellan sockeln och väggen? ER har gjort mätningar och faktiska 
produktioner och stämt av med beställare och entreprenörer vad som är rimligt att anse som fackmässigt 
montage.

Cementbaserade kakelfogar....................................................................................Riktlinje nr 29.  sida 67
Missfärgning, fläckar, garantifel, avhjälpande, betraktelseavstånd och silikon är några av berörda områden.

Golvlutning, golvfall, bakfall inklusive komplettering med avhjälpande ............Riktlinje nr 23.  sida 69
Det är viktigt att golvet lutar rätt i våtrum. Vad är bakfall, svacka och hur mäts det?

Delreparation tätskikt ...............................................................................................Riktlinje nr 44.  sida 72
Det händer att det blir ett läckage i ett våtrum, golvvärmeslingor ska lagas eller att en genomföring behöver 
flyttas. Tätskiktet kan då bli brutet och i behov av en delreparation vid återställandet.

Lutande WC stol ........................................................................................................Riktlinje nr 16. sida 74
Ständigt återkommande fråga vid golvmonterad WC, särskilt när den är nära golvbrunnen.  
Om wc-stolen lutar för mycket, förväntas det då att entreprenören åtgärdar felet?

Lättåtkomlig serviceöppning ................................................................................... Riktlinje nr 15.  sida 75
Hur stor förväntas att en serviceöppning ska vara för att medge servicearbeten?  
Får den sitta bakom en tvättmaskin eller inte? Olika bedömningar sker idag beroende på vem du frågar.

Lättåtkomlig tvätt- och diskmaskinsavstängning .................................................Riktlinje nr 30.  sida 76
Ny teknik kommer. Var får den placeras? Vad är syftet med avstängningen?

Elinstallation i våtrum .............................................................................................. Riktlinje nr 31.  sida 78
Får en handukstork placeras över badkaret? Genomföring i tätskiktet. EL-zon eller våtzon,  
är det någon skillnad?



6

Tappvatten, färskvattenprov .................................................................................... Riktlinje nr 18.  sida 82
300 personer ska flytta in i en nyproducerad fastighet. Ska det ställas krav på färskvattenprov?  
Vägföreningen har brunnar, hur ofta ska vattnet testas?

Tappvattentemperatur & tid .....................................................................................Riktlinje nr 48.  sida 84
Vid garantibesiktningar av flerfamiljsfastigheter är det ett vanligt påstående att det är felaktiga  
vattentemperaturer i fastigheten. Vad gäller och varför blir det så olika bedömningar?

Relining, fel eller ej ...................................................................................................Riktlinje nr 32.  sida 86
Vilken betydelse har observationerna, defekterna, som kan uppstå i samband med relining av rör?  
Vilket resultat förväntar sig en beställare?

Höjd utan fallskydd .................................................................................................. Riktlinje nr 19.  sida 88
En fråga som normalt blir aktuell vid nyproduktion i samband byggnadsnämndens bedömningar eller  
när någon fallit och slagit sig.

Tätskikt driftsutrymmen............................................................................................Riktlinje nr 10. sida 90
Riktlinjen startade efter att en besiktningsman efter fem år noterade fel vid en garantibesiktning  
”Tätskikt undercentral saknas”.

Tätskikt garage ...........................................................................................................Riktlinje nr 2. sida 92
Förväntas tätskikt i ett nyproducerat garage? Ska golvvinkeln skyddas eller inte?  
Gör det någon skillnad om en värmepump är monterad i garaget?

Stubbfräsning ............................................................................................................ Riktlinje nr 4.  sida 94
Anses arbetet dolt efter färdigställt arbete? Har ni en fråga, vad som helst, och önskar en riktlinje  
upprättad så kontakta kansliet.

Arborist, trädvårdare och trädfällare ....................................................................... Riktlinje nr 3.  sida 96
Vilken utbildning förväntas att en arborist har? Kan vem som helst kalla sig arborist, klättra och fälla träd  
ensam. Om du beställer en arborist och det kommer en snickare med såg, är det ok?

Felavhjälpande..........................................................................................................Riktlinje nr 33.  sida 98
När ska entreprenören få åtkomst för att avhjälpa ett fel? Vad händer om entreprenören inte medges åtkomst, 
försvinner felet?



7

EGENKONTROLL

Innehållsförteckning egenkontroll: 

1. Information om egenkontroll

2. ER:s riktlinjer

3. Vad ska en egenkontroll innehålla?

4. Vilket ansvar medför egenkontrollen?

5. Hur gör jag om det är fel i egenkontrollen?

6. Varför ska jag upprätta en egenkontroll?

7. Var står det om egenkontroller och vilka kontrollpunkter som ska upprättas

1. INFORMATION OM EGENKONTROLL
Egenkontroller är betydelsefulla av flera anledningar och vissa är även myndighetskrav. 

Området är stort och brett och denna riktlinje är till för att beskriva delar av det mest grundläggande inom egenkontroller. 

Uppstår en skada kan egenkontrollen få en avgörande betydelse.

En av anledningarna till att upprätta och överlämna en egenkontroll är att utfästa och verifiera ett visst utförande. 
Detta medför att beställaren varken behöver utföra kontroller eller besiktningar för det som egenkontrollen utfäster och 
entreprenören vet att den lämnar rätt kvalitet. 

För att klassas som en egenkontroll ska det vara ett korrekt ifyllt dokument där kontrakterad entreprenör tar ansvar för 
att utförandet överensstämmer med ställda krav, vanligtvis branschregler eller monteringsanvisningar.

Exempel på upplägg av egenkontroll

Detta är endast ett exempel och del av en egenkontroll. Kontrollpunkterna i egenkontrollen ska alltid objektanpassas.

2. ER:S RIKTLINJER
Det är av vikt att skriftligt vara överens om vilka egenkontroller som ska upprättas före produktionsstart och bör 
preciseras i kontraktshandlingarna. 

Egenkontroller är särskilt betydelsefulla för delar vilka blir dolda efter slutförd entreprenad.

Det viktiga är inte att ha många kontrollpunkter och egenkontroller. Undersök vilka som är projektets kritiska 
punkter, upprätta kontrollpunkter för dessa och se till att egenkontrollerna faktiskt utförs.

Riktlinje nr 7. Utgåva april -18 med justering januari -21

Fastigheten Byggdel:     Upprättad 
Beteckning 20 Hus 1    17-01-01   
  

Kontrollpunkt Kontrollmetod Kontroll mot Datum Resultat Signatur av Notering/ 
  (Underlag)  Mätvärde kontrollant Avvikelse

Fall på Mätning 1:200 17/01/02 1:350 Kalle  
dräneringsledningen

Vidhäftning av Provning Montageanvisning 17/01/03 Fäster ej Titti 
takpappens skarvar 

Dolt placerade Visuellt Säker 17/01/04 Ja Jacek  
tappvattenledningar  Vatteninstallation   
utförda utan fogar  2016:1 
eller skarvar

7
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3. VAD SKA EN EGENKONTROLL INNEHÅLLA?
En egenkontroll ska inte förväxlas med en arbetsorder. Av en egenkontroll framgår vad som kontrollerats.

En egenkontroll ska som minst innehålla följande uppgifter:
  Var kontrollen har utförts, ska vara spårbar. (Projekt, adress, lokal, väg, del av grund eller liknande)
  Vem som utfört kontrollen. (Fullständigt namn ska vara läsbart och är personligt. För signaturlista se nedan.)
  Vad kontrollen utfördes mot. (Kan vara en branschstandard, gränsvärde, angiven lutning, vidhäftning eller liknande)
  Hur kontrollen utfördes. (Mätning, provning, okulärt.)
  Kontrollpunkt av vilken det framgår vad som kontrollerats. (Se nedan)
  Resultat av kontrollen. (Mätvärde eller motsvarande.)
  Datum för kontrollen.

Kontrollpunkter
Av kontrollpunkterna i en egenkontroll ska det framgå vad som har kontrollerats. 

Exempel på utformning av kontrollpunkter kan vara:
  Fall på dräneringsledning
  Golvets fall mot golvbrunn 
  Vidhäftning av takpappens skarvar

Vilka kontrollpunkter som ska upprättas ska bedömas i varje specifik entreprenad. Egenkontrollmallar vilka innehåller 
kontrollpunkter som inte är aktuella för projektet ska strykas eller med fördel tas bort helt och hållet.

Signaturlista
Vid behov kan en signaturlista upprättas. I den ska det framgå vilka som är behöriga att signera egenkontrollerna och 
vem signaturen tillhör. Varje kontrollpunkt kan signeras var för sig.

4. VILKET ANSVAR MEDFÖR EGENKONTROLLEN?

Utfästelse
En egenkontroll anses vara likvärdig med en utfästelse. 

Egenkontrollen är ett juridiskt bindande dokument och avvikelser kan jämställas med osant intygande. Utförande som 
inte överensstämmer med en egenkontroll är att jämställa med dolt fel och kan även anses vårdslöst. Detta innebär att 
fel i arbete som omfattas av egenkontroll normalt kan reklameras under hela ansvarstiden, vanligtvis 10 år.

I allvarliga fall kan fel i egenkontrollen jämställas med osant intygande och medföra fängelse. Osant intygande faller 
under menedsbrotten i brottsbalken.

Kontrakterad entreprenör är ansvarig för egenkontrollen
Den kontrakterade entreprenören är ansvarig för egenkontrollen likväl som övriga åtaganden. 

Väljer en entreprenör att använda t ex en underentreprenörs egenkontroll ska han signera och verifiera egenkontrollen. 
Alternativet är att entreprenören förmedlar att jag inte kan stå för egenkontrollen och det förväntas att du litar på den. Det 
är den kontrakterade entreprenören som ansvarar för riktigheten mot sin beställare.

Den person som lämnar egenkontrollen ska vara behörig att företräda entreprenören och ska signera egenkontrollen.

5. HUR GÖR JAG OM EGENKONTROLLEN ÄR FELAKTIG ELLER 
OFULLSTÄNDIG? 
Om den som är behörig att överlämna egenkontrollen konstaterar fel i dokumentet finns olika sätt att hantera detta.

  Notera de felaktigheter som finns på egenkontrollen som avvikelser och sedan lämna den verifierade och 
signerade egenkontrollen med dess brister.

7 7
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  Utföra vad som krävs för att slutföra egenkontrollen.
  Meddela att egenkontrollen saknas.
  Om förstörande ingrepp eller andra betungande omständigheter finns kan en saknad eller ofullständig egenkontroll 

ersättas med ett intyg.
  Om besiktningsmannen anser att en egenkontroll inte utgör tillräckligt underlag för bedömning av delen i fråga kan 

traditionell besiktning ske om åtkomst är möjligt.

6. VARFÖR SKA JAG UPPRÄTTA EN EGENKONTROLL?
Frågan ställs från flera olika håll varför egenkontroller ska upprättas. Förståelse för varför egenkontroller ska utföras är 
väsentlig och underlättar upprättandet av egenkontrollprogrammet.

  Myndigheter ställer på olika sätt krav på att egenkontroller ska utföras.
  Avtal anger på olika sätt att egenkontroller ska utföras.
  För att entreprenader ska anses fackmässigt utförda är ERs riktlinje att egenkontroller ska utföras och lämnas.

Minska beställarens kontroll
Egenkontroller utfäster ett resultat till beställaren. Detta innebär att beställaren kan lita på egenkontrollen och minska 
arbetet med sina kontroller. 

Minska besiktningsinsatsen
Idag sker besiktningar normalt delvis på grundval av entreprenörens dokumentation och avser då ofta egenkontroller. 
Detta innebär att besiktningsmannen besiktigar att dokumentet är korrekt. 

Besiktningsmannen ska avgöra om egenkontrollen utgör tillräckligt underlag för bedömning av delen i fråga. Av 
utlåtandet ska framgå vilka delar som besiktigats baserat på egenkontrollerna.

Egenkontroller medför att beställaren kan minska på de faktiska besiktningarna. 

Löpande kvalitetsarbete
Med hjälp av egenkontroller blir fler medvetna om ställda krav och kvalitetsarbetet i entreprenaderna. Egenkontroller 
vilka vidareutvecklas baserat på tidigare erfarenheter hjälper kvalitetsarbetet framåt. Egenkontrollen är ett sätt för 
entreprenören att undvika framtida problem.  

Egenkontrollerna ansluter ofta till kvalitets- och miljöplanen, KMA.

Avstämning
Att egenkontroller utförs löpande är viktigt. Egenkontroller och andra betydelsefulla dokument kan kopplas till lyft i 
betalningsplanen likväl som besiktningar.

7. VAR STÅR DET OM EGENKONTROLLER OCH VILKA 
KONTROLLPUNKTER SOM SKA UPPRÄTTAS?

Myndighetskrav
Särskilt kunniga inom respektive område kan bistå med upprättande av kontrollpunkter. 

Myndigheter ställer i skrifter krav på att egenkontroller ska utföras. Nedan är några områden vilka berör egenkontroller:
  Kontrollplanen vilken innehåller kontrollpunkter upprättade av byggherren med hjälp av kontrollansvarig är 

myndighetskrav. Vanligtvis ställer kontrollplanen krav på egenkontroller.
  Miljöbalken anger att verksamhetsutövare fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet. 
  Elinstallationsreglerna anger att ett egenkontrollprogram ska upprättas.

7
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  Boverket, BBR, anger att det bör verifieras att arbetet utförs enligt gällande projekteringshandlingar. 
  EKS, Europeisk konstruktionsstandard, anger att kontroller ska utföras.

Avtalade egenkontroller
Vilka kontrollpunkter som ska upprättas är upp till parterna att överenskomma.

Enligt AB/ABT framgår att entreprenören ska upprätta kvalitets- och miljöplan och att denna ska godkännas av 
beställaren. Det ska framgå vilka egenkontroller som är avtalade. Saknas avtalade egenkontroller går endast att ställa 
krav på egenkontroller vilka anses fackmässiga att utföra.

ABS 09 anger att entreprenören under entreprenadtiden ska utföra och dokumentera åtaganden enligt upprättad 
kvalitets- och miljöplan.

Fackmässig egenkontroll
Vilka kontrollpunkter som ska upprättas för att entreprenaden ska utföras fackmässigt går tyvärr inte att definiera. Detta 
medför många problem i slutskedet av entreprenader och vid skador. Detta kan hanteras genom att överenskomma vilka 
egenkontroller som ska utföras. 

Konsumenttjänstlagen anger att näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt.

AB/ABT anger att entreprenaden skall utföras fackmässigt.

Branschorganisationer och leverantörer anger på olika sätt att egenkontroller ska utföras. Att utföra egenkontroller anses 
därför fackmässigt. Nedan följer några exempel:

  För arbeten utfört enligt Måleribranschens regler för våtrum ska egenkontroller utföras.
  För att installationen ska uppfylla kraven för Branschregler Säker Vatteninstallation ska branschorganisationens 

krav på egenkontroller vara uppfyllda.

7
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BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 

INFORMATION OM OMRÅDET
Idag finns olika branddokument med olika betydelse. Nedan beskrivs några olika benämningar som förekommer på 
marknaden. 

Ett syfte med brandskyddsdokumentation är att nyttjaren enkelt ska förstå hur brandskyddet är tänkt för byggnaden och 
därmed förebygga olyckor.

1. Brandskyddsbeskrivning
Brandskyddsbeskrivning är en dokumentation som ligger till underlag för övriga projektörer och entreprenadens 
utförande. Syftet med beskrivningen är att beskriva hur brandskyddet ska utformas för att klara alla krav i BBR och EKS. 
Det återfinns inget krav i BBR eller EKS att en beskrivning ska finnas framme under projekteringen. 

2. Brandskyddsdokumentation
Krav återfinns i Boverkets byggregler (BBR) att en brandskyddsdokumentation ska upprättas för samtliga nybyggnader 
och ändringar. Om- och tillbyggnad är en form av ändring av byggnad. Detta medför att stambyten, ändrad 
brandcellsindelning, ändrad verksamhet mm kräver en brandskyddsdokumentation. Det finns bara ett undantag - Kravet 
på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvm.

Av brandskyddsdokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för det byggnadstekniska brandskyddet, hur 
den uppförda byggnadens brandskydd är utformat samt verifiering av att brandskyddet uppfyller kraven i BBR och EKS.

3. Brandtekniskt utlåtande
Ersätter ofta brandskyddsbeskrivningar i mindre projekt. Även denna är en beskrivning som beskriver hur brandskyddet 
ska utformas. 

4. Brandintyg/utlåtande brand/slutintyg brand
En brandkonsult kan utfärda ett intyg vilket då utgör byggherrens egenkontroll gällande brandskyddet. Det framgår av 
kontrollplanen om en brandkonsult ska intyga utförandet. Dokumentet kan bekräfta att allt är rätt och riktigt. 

5. Sakkunnigutlåtandet brand
Utlåtande som kan lämnas av en certifierad sakkunnig inom området brand. Utlåtandet kan krävas av myndighet genom 
t ex en kontrollplan.

Riktlinje nr 6.  Utgåva april -18
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SLUTSATS
Lämplig brandkonsult 1 ska anlitas av byggherren alternativt av entreprenören. Det är vad som anges i 
entreprenadavtalet som avgör vem som ska anlita brandkonsulten. Brandskyddet är alltid byggherrens ansvar. 
Brandkonsultens roll är att vara särskilt kunnig och ge brandteknisk rådgivning under projektets olika faser samt 
dokumentera brandskyddslösningar.

Framgår det av entreprenadavtalet att brandskyddsdokumentation ska upprättas av entreprenören och det ej är gjort är 
det ett väsentligt fel vilket påverkar möjligheten att godkänna entreprenaden. 

Eftersom brandskyddsdokumentationen och brandintyget verifierar att utförandet uppfyller kraven i BBR och EKS 
ska brandkonsulten införskaffa sig nödvändig kunskap. Detta sker med fördel före slutbesiktningen eller vid annan 
överlämning av entreprenaden.

ER:s riktlinje är att brandkonsulten ska ha varit på plats och kontrollerat brandskyddet. 

Brandskyddsdokumentation är väsentlig dokumentation vilken förväntas vara upprättad och finnas tillhands innan 
slutbesked lämnas av kommunen.

Eventuella oklarheter eller felaktigheter i brandskyddsdokumentationen får ifrågasättas likväl som övrig dokumentation i 
en entreprenad. 

Ett utlåtande från en sakkunnig, dvs en certifierad sakkunnig enligt plan och bygglagen, kan lämnas. Sakkunnigutlåtande 
anses vanligtvis mer betydelsefullt än utlåtanden lämnade av övriga konsulter.   

VANLIGT FÖREKOMMANDE HANDLINGAR
Vilka handlingar som ska tas fram i olika skeden varierar beroende på projektspecifika förutsättningar. Nedan ges 
exempel på vilka handlingar som normalt är aktuella i olika skeden.

Projekteringsskede
  brandskyddsbeskrivning/brandtekniskt utlåtande
  brandritningar 
  plan för brandskydd under byggtid, inklusive etappindelning och kritiska moment
  utlåtande efter granskning av övriga projektörer
  lista över tillstånd som erfordras i projektet samt vem som ansvarar för detta

Produktionsskede
  utlåtande
  egenkontroller

Överlämning/avslut
  brandskyddsdokumentation/brandtekniskt utlåtande, status relationshandling
  brandritningar, status relationshandling
  brandintyg eller motsvarande utlåtande

 

6
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DOKUMENTATION VID BADRUMSENTREPRENAD 

INFORMATION OM DOKUMENTATION I SAMBAND MED 
BADRUMSENTREPRENAD
Riktlinjen beskriver den vanligaste dokumentationen som kan förväntas och beställas i samband med en 
badrumsentreprenad.

Vid en skada kan lämnad dokumentation få en avgörande betydelse för försäkringsbolagen. När ett hus ska säljas frågar 
besiktningsmannen normalt efter dokumentation och det kan få stor påverkan på köpeskillingen.   

1. Kontraktshandling
Beställning eller motsvarande handling med omfattning och utförande.

2. Konstruktion
Entreprenören ska kunna redovisa uppbyggnaden av badrummets konstruktion med en enkel konstruktionsbeskrivning 
och skiss över var inbyggda detaljer är placerade. Uppgifter av intresse kan t ex vara:

  Vilken uppbyggnad konstruktionen har: trä, eps, regelavstånd, tjocklek plyfa, våtrumsfärg etc.
  Var inbyggda installationer är förlagda: Avlopp, vatten, ventilation, el etc. 

3. Egenkontroll
Förslag till kontrollpunkter finns hos olika organisationer och leverantörer. 

Egenkontroller förväntas ha kontrollpunkter vilka kontrollerar väsentliga funktioner, exempelvis:
  Vidhäftning av tätskikt 
  Manschetter vid rörgenomföringar i vägg
  Golvfall, golvets lutning mot golvbrunn
  Fall på avloppsledningar

Tryck och täthetskontroll av nyinstallerade rörsystem ska utföras innan de tas i drift.
  Provningsprotokoll

4. Provning och kontroll elektriska installationer
Utförda elektriska installationer ska vara provade med godkänt resultat innan badrummet tas i bruk. De provningar och 
kontroller som normalt minst redovisas är:

  Isolationsmätning
  Kontroll av skyddsjordning
  Test av jordfelsbrytare
  Rätt IP klassning i rätt el-område
  Isolations- och resistansmätning av värmekabel (ohm-mätning)

5. Kvalitetsdokument/intyg
Entreprenörer som tillhör en organisation har normalt förbundit sig att lämna ett kvalitetsdokument eller intyg. Vilka 
dokument och vilka organisationer som är aktuella ska klargöras vid beställning. Exempel på kvalitetsdokument och intyg:

  Kvalitetsdokument, BKR – Byggkeramikrådet AB
  Våtrumsintyg, GVK – AB Svensk Våtrumskontroll
  Säker Vattenintyg – Säker Vatten AB
  Intyg installation av auktoriserad elektriker – Elsäkerhetsverkets register

Riktlinje nr 5.  Utgåva april -18
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6. Avvikelser/Överenskommelser
Vid produktion av mindre badrum kan det vara praktiskt omöjligt eller inte ekonomiskt försvarbart att följa samtliga regler. 
Avsteg från branschreglerna kallas avvikelser och ska skriftligt redovisas. Avvikelser vilka riskerar personfara får ej 
förekomma. Avvikelser kan t ex vara:

  Läckageindikering mindre än 6 cm från golvet eller väggens tätskikt.
  Avstängning för tvättmaskin ej lättåtkomlig.

Entreprenadrådet rekommenderar att överenskommelser om avvikelser och dess konsekvenser skriftligt redovisas.

7. Ventilation
Ett badrum ska ha fungerande ventilation, dvs tilluft och frånluft. Är det självdragskanaler i flerfamiljshus kan det vara 
fel att montera badrumsfläkt. Varifrån tilluften kommer och vart frånluften transporteras ska efter beställning eller fråga 
kunna skriftligt redovisas av entreprenören. Frågor vilka kan ställas:     

  Behövs och finns tillstånd att montera frånluftsfläkten?
  Monteras rätt luftdon?
  Ska ny ventilationskontroll utföras?

8. Drift- och underhållsanvisningar
Vilka material som är monterade, hur de ska användas och underhållas ska redovisas. Syftet är att brukaren ska kunna 
underhålla badrummet på ett korrekt sätt och kunna ställa in badrummets funktioner. Exempel på drift- och underhållsin-
struktioner: 

  Bruksanvisning golvvärme/termostat
  Relevanta produktbeskrivningar
  Rengöring och justering av ventilation

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Det viktiga är inte att ha många kontrollpunkter och egenkontroller. Undersök vilka som är projektets kritiska punkter, 
upprätta kontrollpunkter för dessa och se till att egenkontrollerna faktiskt utförs.

SLUTSATS
Vilken dokumentation som ska överlämnas till beställaren är en avtalsfråga och hanteras lämpligen skriftligt 
före start i kontraktshandlingen. 

Saknas kompletta kvalitetsdokument eller intyg vilka är avtalade är det att jämställa med ett väsentligt fel och påverkar 
möjligheten att godkänna entreprenaden. Det ska anges vid beställning vilka dokument och intyg som ska lämnas.

Kvalitetsdokument och intyg är en betydelsefull dokumentation och jämställs med värdehandling.

Provning och egenkontroll av elinstallationer ska vara utförd för att säkerställa personsäkerheten.

Utförande enligt Säker Vatteninstallation ska följas bland annat för att förhindra legionella och brännskador. 

Kvalitetsdokument och intyg från olika branschorganisationer har idag stor betydelse. ER rekommenderar att relevanta 
dokument efterfrågas och överenskommes vid beställning. Hantverket kan vara minst lika bra utfört även om intyg ej 
upprättas. 

Det förekommer importerade material och produkter. Vad som gäller dessa går ej att redovisa i denna riktlinje. 
Konsumenttjänstlagen anger att entreprenören ska ta tillvara konsumentens intressen och samråda med denne i den 
utsträckning som behövs och är möjlig.

5
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SÄKER VATTENINTYG

INFORMATION OM SÄKER VATTENS INTYG OM SÄKER 
VATTENINSTALLATION
Idag finns en organisation som heter Säker Vatten AB. Denna organisation upprättar branschregler för en säker 
vatteninstallation.

Intyget är vanligtvis av stor betydelse för beställaren. Dokumentet efterfrågas normalt vid försäljning av en fastighet eller 
i händelse av skada. Intyget kan göra stor ekonomisk skillnad.

Säker Vattenauktoriserade företag har rätt att utfärda ett intyg vilket styrker att arbetet är utfört enligt Säker Vattens 
branschregler. Intyget ska enligt Säker Vatten lämnas till beställaren efter samtliga slutförda entreprenader. Detta gäller 
både konsumenter och övriga beställare.  

1. Intygets innehåll
Intyget bekräftar att arbetet enligt intygets omfattning är utfört enligt branschregler Säker Vatteninstallation. 

Eventuella avvikelser från branschreglerna ska anges på intyget.

Dokumentet innehåller grundläggande uppgifter om objektet för entreprenaden, omfattningen och vem som har utfört 
arbetet.

2. Intygets betydelse
Entreprenören intygar att arbetet är utfört enligt Säker Vattens branschregler vilka idag anses vara fackmässigt 
utförande. Det betyder även att utförandet förväntas uppfylla de krav som Boverket ställer. 

Intyget får sannolikt stor betydelse vid försäkringsärenden och vid eventuell försäljning av fastigheten.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Säker Vattenintyget är inte en egenkontroll. Egenkontroller ska var utförda för att lämna ett Säker Vattenintyg utan 
avvikelser.

SLUTSATS
Det är betydelsefullt vid eftermarknad och vid eventuella skador att inneha ett Säker Vattenintyg. 
Entreprenadrådet rekommenderar att intyget efterfrågas vid beställningen av entreprenaden. 

Avsaknad av intyg när entreprenören är auktoriserat av Säker Vatten är att jämställa med ett väsentligt fel. 
Väsentliga fel påverkar möjligheten att godkänna aktuell del av entreprenaden vid en slutbesiktning.

Är entreprenören auktoriserad av Säker Vatten ska denne efter utfört arbete alltid lämna ett intyg till beställaren. 

Ifall entreprenören inte kan lämna intyg ska frågan ställas varför och det innebär att entreprenören inte kan verifiera att 
dennes arbete följer Säker Vattens branschregler. 

Försäkringsbolagen svarar olika på hur Säker Vattens intyg bedöms och behöver svara var för sig. Uppenbart är att 
intyget i branschen är väl känt och har betydelse. 

Är entreprenören inte auktoriserad av Säker Vatten får de inte lämna ett intyg upprättat av Säker Vatten. Entreprenören 
kan lämna andra intyg med motsvarande innehåll men får inte omnämna branschregler Säker Vatteninstallation. 
De kan inte få samma betydelse då Säker Vatten är av försäkringsbolagen med flera en vedertagen organisation. 
Rörinstallationerna och hantverket kan vara minst lika bra utfört även om intyg saknas.       

8
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BKR KVALITETSDOKUMENT

INFORMATION OM BYGGKERAMIKRÅDETS KVALITETSDOKUMENT
Idag finns en organisation som heter byggkeramikrådet, förkortat BKR. Organisationen är främst förknippad med kakel, 
klinker samt branschregler för plattsättning och tätskikt.

En av BKR behörig Entreprenör ska efter slutfört arbete överlämna ett kvalitetsdokument. Kvalitetsdokumentet kan göra 
stor ekonomisk skillnad. 

1. BKR:s kvalitetsdokuments innehåll
Kvalitetsdokumentet är att jämställa med en av BKR upprättad egenkontroll vilken innehåller flertalet väsentliga 
kontrollpunkter. 

Entreprenören redovisar genom dokumentet vilket tätskikt som är monterat och tätskiktets leverantör. Eventuella 
upplysningar och avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum -BBV, ska noteras i dokumentet.

Dokumentet innehåller även grundläggande uppgifter om vem som utfört arbetet och om objektet.

2. Kvalitetsdokumentets betydelse
Med hjälp av BKR:s kvalitetsdokument intygar entreprenören personligen att arbetet är utfört enligt BKR:s branschregler 
– BBV. 

Kvalitetsdokumentet får sannolikt stor betydelse vid försäkringsärenden, tvist och vid eventuell försäljning av fastigheten.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
BKR:s kvalitetsdokument är till stor del en egenkontroll. Utöver kvalitetsdokumentet kan kontrollpunkter vilka är 
objektspecifika upprättas av entreprenören. 

Löpande fotodokumentation kan beställas av entreprenören.

SLUTSATS
Kvalitetsdokument har juridisk betydelse vilket medför att Entreprenadrådets riktlinje är att avsaknad av 
dokumentet kan jämställas med ett väsentligt fel.

Överensstämmer utfästelsen genom kvalitetsdokumentet ej med faktiskt utförande kan det vanligtvis jämställas med dolt 
fel och osant intygande.   

Är entreprenören behörig av BKR förväntas denne lämna ett kvalitetsdokument efter avslutad entreprenad till såväl 
konsument som professionell beställare. 

Ifall entreprenören inte kan lämna kvalitetsdokumentet ska frågan ställas varför och innebär att entreprenören inte kan 
verifiera att dennes arbete följer BKR:s branschregler - BBV. 

Försäkringsbolagen svarar olika för hur kvalitetsdokumentet hanteras och behöver svara var för sig. Dokumentet är väl 
känt i branschen och har betydelse. 

Vid försäljning av fastighet kan BKR:s kvalitetsdokumentet få betydelse för köpeskillingen. En fråga som 
besiktningsmannen normalt ställer vid en överlåtelsebesiktning är om det finns kvalitetsdokument.

Entreprenadrådet rekommenderar att BKR:s kvalitetsdokument eller annat intyg över utförande efterfrågas vid 
beställning av våtrumsentreprenad. Det finns ingen nackdel i sig att få ett kvalitetsdokument.

Är entreprenören inte behörig av BKR kan de inte lämna ett kvalitetsdokument upprättat av BKR. Entreprenören kan 
lämna andra egenkontroller med motsvarande innehåll. Det kan dock inte få samma betydelse eftersom BKR som 
organisation står bakom kvalitetsdokumentet. Fler organisationer som t ex GVK – AB Svensk Våtrumskontroll verkar 
inom samma områden. 

Hantverket kan vara minst lika bra utfört även om kvalitetsdokument ej lämnas.  

26
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ENTREPRENADBESIKTNINGSMAN

INFORMATION OM ENTREPRENADBESIKTNINGSMÄN
Att anlita rätt besiktningsman är viktigt och kan göra stor skillnad. 

En entreprenadbesiktningsman är en besiktningsman som vanligtvis tar ställning till om kontraktsenliga fordringar är 
uppfyllda. Med det menas att besiktningsmannen tar ställning till om entreprenören levererar vad beställaren beställt. 
Normalt sker detta mot kontraktshandlingar, dvs entreprenadkontrakt, förfrågningsunderlag, offerter, ÄTA-arbeten och 
liknande underlag.

Idag finns det flertalet olika besiktningsmän inom olika områden. Det kan bland annat vara hiss, fastighetsöverlåtelser 
eller byggkeramik. Dessa kan utöver specifikt område även vara entreprenadbesiktningsmän och syftet med 
besiktningarna ska hållas isär.

1. Certifierad entreprenadbesiktningsman
En besiktningsman kan ansöka om certifiering till en oberoende organisation som på ett objektivt sätt bedömer 
ansökningen efter uppställda krav. Om den sökande blir antagen utfärdas ett personcertifikat. Certifierad besiktningsman 
kan bli av med sin certifiering om denna inte upprätthåller kvaliteten och redovisar mängden och på sina besiktningar.

Certifierad besiktningsman ska ha:
  Teknisk grundkunskap
  Yrkeserfarenhet
  Kunskap om lagstiftning och allmänna bestämmelser (standardkontrakt t ex AB, ABT och ABS)
  Konsultansvarsförsäkring
  Kännedom om miljöledningssystem
  Kännedom om innehållet i ABK 09, AB-U 07, ABT-U 07 och ABM 07.
  Omfattande erfarenhet av entreprenadbesiktningar motsvarande minst 300 timmar under de senaste två åren
  Godkänd tentamen

2. Övriga entreprenadbesiktningsmän
Ett stort antal entreprenadbesiktningsmän är inte certifierade. Allmänna bestämmelser anger att en besiktning verkställs 
av en därtill lämpad person. Det finns inga krav att en besiktningsman ska vara certifierad om detta inte avtalats.

Vad Entreprenadrådet känner till är det i Sverige endast SBR Byggingenjörerna, en yrkesorganisation för ingenjörer, 
som utöver certifierad besiktningsman har en benämning för entreprenadbesiktningsmän. 

”Av SBR godkänd entreprenadbesiktningsman” kräver medlemskap i SBR och att krav vilka till stor del liknar 
certifieringen är uppfyllda. ”Av SBR godkänd besiktningsman” går endast att vara en begränsad tid och därefter anger 
SBR att besiktningsmannen ska ansöka om certifiering.   

3. Besiktningsman BM, Huvudbesiktningsman HBM, biträdande besiktningsman BBM
Endast en besiktningsman – BM, ansvarar för besiktningen och tar ställning till entreprenadens godkännande.

En huvudbesiktningsman, HBM, kallas den besiktningsman som ansvarar för en grupp besiktningsmän och beslutar om 
entreprenadens godkännande i sin helhet. HBM är angiven som besiktningsman, BM i utlåtandet. HBM upprättar bland 
annat slututlåtandet för entreprenaden och är normalt utsedd av beställaren. 

Övriga besiktningsmän i gruppen kallas biträdande besiktningsmän, BBM och är vanligtvis utsedda av HBM. 

Biträdande besiktningsman avser normalt en besiktningsman som hjälper HBM med specifika fack som el, vent, bygg, 
vvs eller mark.

I standardkontrakten finns endast besiktningsman omnämnt vilket innebär att alla besiktningsmän har samma juridiska 
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betydelse. Den besiktningsman vilken är utsedd av beställaren och tar ställning till godkännandet har det formella 
ansvaret. BBM ska inte avge besked om godkännande utan det kan hanteras enligt följande:

  Utlåtanden upprättade av BBM tillställs HBM:s slututlåtande i form av bilagor, frågan om godkännande utelämnas i 
BBMs bilaga.

  BBM upprättar en felbilaga vilken tillhör HBM:s utlåtande.
  Både HBM och BBM kan signera ett utlåtande. 

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Vid alla entreprenadbesiktningar ska kallelse och utlåtande upprättas. 

Allmänna bestämmelser anger till stor del vad ett utlåtande ska innehålla.

SLUTSATS
ER rekommenderar att alla besiktningsmän som bedömer ett avtalsförhållande är entreprenadbesiktningsmän och 
förutsätts ha stor förståelse för juridiken i entreprenaden. 

Utlåtanden som endast hanterar ett utförande eller skada, det vill säga inte ett avtalsförhållande, ställer inte samma krav 
på juridisk kunskap och kan utföras av andra besiktningsmän. 

Väsentligt är att besiktningsmannen är oberoende, objektiv och avger ett korrekt utlåtande. 

Besiktningsmannens utlåtande är det som prövas vid en överbesiktning, det vill säga inte vem som utfört besiktningen.

Om entreprenadbesiktningsmannen är certifierad utgör ingen skillnad för resultatet av utlåtandet eller besiktningen. 
Skillnaden uppstår när en besiktning ifrågasätts och vid en domstolsförhandling. Då efterfrågas vanligtvis certifiering och 
besiktningsmannens erfarenhet och kunskap bedöms i ett helhetsperspektiv och vägs in i utlåtandets bevisvärde.

Uppdragsgivaren som utser besiktningsmannen har möjlighet att fråga efter referenser och CV vilket även 
certifieringsorganen efterfrågar.    

JÄV, OBEROENDE OCH OBJEKTIVITET
  Frågan om jäv prövas inte vid en besiktning när besiktningsmannen är utsedd av beställaren. Är 

besiktningsmannen utsedd gemensamt av båda parter ska frågan ställas och part kan före start av besiktningen 
opponera sig mot besiktningsmannen.

  Besiktningsmannen får vara involverad i projektet om båda parter accepterar detta. Det är dock inte lämpligt att 
besiktningsmannen bedömer sitt egna arbete eller är beroende av projektet.

  Kontrollansvarig och besiktningsman kan vara samma person.

Även fast jävsfrågan inte prövas vid besiktningen kan part efteråt hävda jäv och då eventuellt minska på utlåtandets 
bevisvärde. 

Att besiktningsmannen är oberoende och kan iaktta objektivitet är en väsentlig fråga.

Ifrågasätts objektiviteten rekommenderar ER att part meddelar detta i samband med kallelsen och att frågan utreds före 
start.
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BESIKTNINGSRUTIN

INFORMATION OM OMRÅDET
Det finns olika skrifter och instruktioner vilka anger hur besiktningsmannen ska besiktiga ett specifikt område. Gäller 
dessa och hur ska en besiktningsman verkställa besiktningen?

1. Allmänna bestämmelser småhusentreprenad, ABS och Konsumenttjänstlagen, KTjL
Besiktningsmannen skall ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget. Hen skall utföra sitt uppdrag med 
opartiskhet och självständighet.

Vid en slutbesiktning ska besiktningsmannen undersöka om småhusentreprenaden är felaktig.

2. Allmänna bestämmelser för byggsektorn, AB 04 / ABT 06
Besiktning verkställs av en därtill lämpad person som beställaren utser.

Vid besiktning skall med noggrant iakttagande av parternas rätt undersökas och bedömas i vad mån entreprenaden eller 
en del av den uppfyller kontraktsenliga fordringar.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Det finns flertalet olika upprättade anvisningar för hur en entreprenadbesiktning ska verkställas, exempelvis 
handledningar från olika branschorganisationer. Har parterna avtalat att besiktningen ska verkställas enligt någon av 
dessa tillställs de stor betydelse för hur besiktningen ska genomföras. 

Är inte särskild besiktningsrutin överenskommen mellan parterna är olika anvisningar för besiktning endast att 
jämställa med information likt många andra skrifter. 

Riktlinje nr 42.  Utgåva april -20
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SLUTSATS
Allmänna bestämmelser anger inte hur en besiktning ska verkställas. Dessa anger att besiktningsmannen ska vara 
lämpad, erfaren och ha den kunskap som krävs. Besiktningsmannen har givits mandat att verkställa besiktningen 
på det sätt denne finner lämpligt för att noggrant iaktta parternas rätt. 

Besiktningsrutin
Besiktningsmannen får besiktiga; i släpljus, på nära håll, dra i material, nyttja utrustning, eller på annat sätt som 
besiktningsmannen finner lämpligt för att undersöka om fel föreligger i entreprenaden. Detta gäller samtliga fack.

Entreprenadrådets riktlinje är att en entreprenadbesiktning ska utgå från och verkställas i för delen normalt och 
förväntat betraktelseavstånd, ljus och brukande. 

Besiktning av dokumentation
Vid entreprenader förekommer ofta mycket dokumentation vilken även kan få stor betydelse. Exempel på dokumentation 
är tillgänglighetsintyg, provtryckningar, egenkontroller, ljudmätningar samt drift- och skötselinstruktioner. 

Besiktningsmannen förväntas besiktiga och ta ställning till; om för entreprenaden väsentlig dokumentation 
är upprättad och om så avtalat även överlämnad. Av ansvarsskäl är det lämpligt att besiktningsmannens 
uppdragsgivare, vanligen beställaren, tillhandahåller dokumentationen.

Besiktningsmannen förväntas inte besiktiga och kontrollera riktigheten av innehållet i dokumenten. Av dokumenten ska 
det framgå vem som ansvarar för riktigheten exempelvis en sakkunnig, en entreprenör eller en konstruktör. 

Dokument vilka ligger till underlag för besiktningen och bedömning av ett utförande ska normalt noteras i utlåtandet.

Avsaknad av väsentlig dokumentation, exempelvis brandskyddsdokumentation när sådan omfattas av entreprenaden, är 
sannolikt ej att anse som dolt fel. Fel i riktigheten av dokumentation kan sannolikt anses dolt vid slutbesiktningen.  

Besiktningsmannens uppdrag
Besiktningsmannen arbetar som konsult gentemot en uppdragsgivare, vanligtvis beställaren. Besiktningsmannens 
uppdragsbekräftelse eller annan överenskommelse med uppdragsgivaren är överordnat för hur uppdraget, dvs 
besiktningen, ska verkställas och redovisas till uppdragsgivaren.
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SKÄL FÖR ATT INTE GODKÄNNA EN ENTREPRENAD

INFORMATION OM OMRÅDET
Vid en slutbesiktning ska besiktningsmannen ta ställning till om entreprenaden är godkänd eller inte.

En godkänd entreprenad innebär att entreprenaden överlämnas till beställaren vilket medför att entreprenörens 
försäkringar för projektet slutar gälla och att stora delar av entreprenörens fordringar ska betalas ut.

Om besiktningsmannen inte noterar några fel och entreprenören har avetablerat och städat ska entreprenaden 
godkännas. I annat fall kan skäl för att inte godkänna entreprenaden föreligga.

Riktlinjens avsikt är att förtydliga för samtliga inblandade vilka skäl som sannolikt medför att entreprenaden inte blir 
godkänd. 

Del av skäl för besiktningsmannen att inte godkänna en entreprenad
1. Endast ett alternativt flera väsentliga fel

Med väsentligt fel avses vanligen ett fel som innebär att entreprenaden inte går att nyttja på avsett sätt. Exempel är att 
brandskyddsdokumentation saknas eller att entrétrappan ej är färdigställd. Vad som är ett väsentligt fel är förtydligat i 
ER:s riktlinje om väsentligt fel.

2. Antalet fel är inte av mindre betydelse
Kvarstående fel är av sådan betydelse att de är svåra att avhjälpa vid korta servicebesök eller efterjusteringar. 
Behöver större täckning ske innebär det till exempel att det blir svårt att möblera ett rum och därmed flytta in.

3. Kostnaden för avhjälpande av noterade fel
Standardtext i allmänna bestämmelser är att beställaren får innehålla 5% av entreprenadsumman för avhjälpande av 
noterade fel. Om det bedöms att kostnaden för avhjälpande av noterade fel överstiger 5% om beställaren tar in en ny 
entreprenör inklusive projektledning kan det vara skäl för att inte godkänna entreprenaden.

4. Ej redovisad dokumentation
Saknas dokumentation som utfäster entreprenadens utförande, funktion eller garantiåtaganden kan det vara skäl för 
att inte godkänna entreprenaden, om sådan dokumentation är avtalad.

5. Särskilt specificerade skäl
I kontraktshandlingarna kan anges särskilda skäl eller förutsättningar vilka medför att entreprenaden inte kan 
godkännas under vissa förhållanden. Det kan bland annat vara angivet i kontrakt eller AF-del.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Vid ej godkänd entreprenad ska skälen specificeras i besiktningsutlåtandet.

SLUTSATS
Undantagna delar påverkar ej möjligheten att godkänna eller inte godkänna besiktigad del av entreprenaden.

Beställaren kan inte besluta att besiktningsman ska godkänna entreprenaden. 

Besiktningsmannens beslut om att godkänna en entreprenad eller del av ska tydligt framgå vid slutsammanträdet eller 
genom annan överenskommelse. Part ska ges möjlighet att yttra sig vid besiktningstillfället.

 

Riktlinje nr 22.  Utgåva oktober -18
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AVBRYTA EN ENTREPRENADBESIKTNING

INFORMATION OM OMRÅDET
Besiktningsmannen får avbryta en entreprenadbesiktning. Vanligtvis får det följder av betydelse och sker i en redan 
ansträngd situation. När ska en entreprenadbesiktning avbrytas?

FÖREKOMMANDE SITUATIONER 

1. Uppenbart inte färdigställd entreprenad
Är entreprenaden uppenbart inte färdigställd för besiktning får besiktningsmannen avbryta besiktningen. Exempelvis om 
produktion pågår och ytorna inte är åtkomliga.

2. Fel tidpunkt för besiktning 
Har beställaren påkallat besiktning före kontraktstidens utgång eller annan överenskommen tidpunkt exempelvis för del 
av en entreprenad kan besiktningsmannen avbryta besiktningen om entreprenören meddelar att entreprenaden inte är 
färdigställd för besiktning.

3. Om uppdragsresultatet inte blir tillförlitligt
Part påkallar besiktning i syfte att nyttja innehållet i besiktningsmannens uppdragsresultat, dvs besiktningsutlåtandet. 
Kan inte utlåtandet efter slutförd besiktning redovisa ett användbart resultat kan besiktningen avbrytas. Exempelvis om 
antalet fel är så många att samtliga inte går att notera i utlåtandet.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Utlåtandet är besiktningsmannens uppdragsresultat till sin uppdragsgivare. 

Avtalad dokumentation mellan beställare och entreprenör kan vara av väsentlig betydelse för entreprenaden och dess 
drift och underhåll varvid saknad dokumentation kan medföra att en besiktning avbryts. 

Innehållet i dokumentationen kan även vara av väsentlig betydelse och underlag för hur besiktningsmannen kommer att 
genomföra sin besiktning.

Besiktningsmannen ska i utlåtandet ange skälen för avbruten besiktning.

SLUTSATS
Är förhållandena i entreprenaden av sådan betydelse att en slutförd besiktning och det tillhörande utlåtandet 
inte redovisar utlåtandets syfte och funktion, ska besiktningen avbrytas.

Vid avbruten slutbesiktning kan parterna överenskomma att en förbesiktning ska utföras. Viktigt är att utlåtande över 
avbruten slutbesiktning upprättas, distribueras och att skäl för avbrytandet framgår. Förbesiktningen kan användas som 
underlag för att bekräfta entreprenadens status inför tvist eller som hjälp för projektet.

Möjliga situationer när avbrytande kan vara aktuellt:

1. Entreprenaden uppenbart ej är färdigställd, arbete pågår.

2. Kvarstående arbeten eller avhjälpande av antal fel är av sådan karaktär att besiktningsmannen ej har möjlighet att 
bedöma utförandet som besiktningen ska omfatta.

3. Väsentlig och avtalad dokumentation saknas vilken utgör underlag för besiktningen. Exempel på dokumentation kan 
vara provningar, bilder, konstruktions- eller relationshandlingar.

4. Förutsättningar för besiktningens genomförande saknas; exempelvis åtkomst, belysning eller driftsatta el- eller 
rörinstallationer.

5. Entreprenör och beställare ej uppträder professionellt varvid en hanterbar arbetsmiljö för besiktningsmannen ej kan 
upprätthållas. 

34
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6. Kallelse inte utgått på korrekt sätt kan medföra att besiktningen avbryts vid startsammanträdet, exempelvis om part 
inte givits möjlighet att närvara och yttra sig.

Varje projekt och förhållande är unikt. Besiktningsmannen har givits mandatet och förtroendet att självständigt 
besluta när en entreprenadbesiktning ska avbrytas. 

 

34
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TIDPUNKT FÖR SLUTBESIKTNING

INFORMATION OM OMRÅDET
Besked om entreprenadens- eller del av entreprenadens godkännande lämnas vid slutbesiktningens slutsammanträde. 
En godkänd entreprenad har en avskärande verkan och innebär att ansvaret för entreprenaden överlämnas till 
beställaren och garantitiden startar.

1. Entreprenaden i sin helhet eller del av entreprenad
Parter kan överenskomma att en del av en entreprenad ska överlämnas med slutbesiktning. Part kan påkalla 
slutbesiktning före ibruktagande av en färdigställd del. Kontraktstid, besiktningsplan eller annan överenskommelse om 
när del av entreprenad ska överlämnas gäller. 

Samma villkor gäller för en del av en entreprenad som för en entreprenad i sin helhet. Varje del som avlämnas med 
slutbesiktning ska ha ett separat godkännande och garantitiden startar. I samband med den sist godkända delen 
överlämnas entreprenaden i sin helhet och slutdatum för garantitider bekräftas.

2. Kontraktstid / Entreprenadtid / Ansvarstid
Kontraktstiden är kontrakterad och överenskommen tid för utförande av entreprenaden eller del av. Kontraktstiden kan 
ändras av ÄTA-arbeten eller hinder. 

Entreprenadtiden är den faktiska tiden för genomförande och avslutas i samband med godkänd slutbesiktning.

Ansvarstid startar när entreprenaden eller del av entreprenaden godkänns och överlämnas till beställaren. Därefter har 
entreprenören olika ansvarsåtaganden, vanligtvis under 10 år. Garantitiden är del av ansvarstiden. 

3. Före eller efter kontraktstidens utgång, avtalad tidpunkt
Entreprenören har givits kontraktstiden som tid att utföra och slutföra sin entreprenad. Slutbesiktningen ska därför starta 
efter att kontraktstiden löpt ut om annan överenskommelse saknas. Parterna är fria att överenskomma när slutbesiktning 
ska ske.

4. Besiktningsplan
Vanligt vid större entreprenader är att en besiktningsplan upprättas. Om inget annat är avtalat ska besiktningsplanen 
överenskommas gemensamt av parterna och förslagsvis godkännas av besiktningsmannen. 

Vid överenskommen besiktningsplan förväntas ingen färdiganmälan av entreprenören.

Är besiktningsplan överenskommen ska entreprenören vid behov meddela beställaren om hinder eller ÄTA och av 
beställaren få godkänd tidsförlängning. 

Tider i överenskommen och godkänd besiktningsplan gäller som överenskommen tid för del av entreprenad såväl som 
för entreprenaden i sin helhet.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Överenskommelse om besiktningsförfarande anges vanligen i kontrakt, beställningsskrivelse eller AF-del (administrativa 
föreskrifter).

Riktlinje nr 35.  Utgåva juni -19
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SLUTSATS
Entreprenören ska ges möjlighet att slutföra entreprenaden inom föreskriven tid, det vill säga fram till 
kontraktstidens utgång för entreprenaden i sin helhet eller överenskommen tid för del av entreprenaden.

Kan inte parter enas om en besiktningsplan eller ett tillfälle för slutbesiktning ska besiktningsmannen kalla med 
utgångspunkt från sin bedömning av kontrakts- och entreprenadhandlingar.

Är inte entreprenaden färdigställd för slutbesiktning vid kontraktstidens utgång ska slutbesiktningen verkställas om part 
påkallar besiktning och ett utlåtande ska i sedvanlig ordning upprättas och dirstribueras. Vid avbruten slutbesiktning kan 
efter parternas överenskommelse en förbesiktning verkställas.
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HINDER FÖR BESIKTNING

INFORMATION OM OMRÅDET
Att en part utan godtagbart skäl underlåter att närvara vid besiktning utgör inte hinder för besiktningens verkställande. 
Vad är då ett godtagbart skäl och hur ska det hanteras?

1. Kallelse
Besiktningsmannen ska i god tid skicka kallelse före start av en besiktning för att ge parterna möjlighet att yttra sig. I god 
tid anses vara 2 veckor innan besiktningen påbörjas. Om part har godtagbart skäl för att inte närvara utgör det ett hinder 
för besiktningens verkställande.

2. Godtagbart skäl
AB/ABT kapitel 4 § 3 anger när hinder föreligger i en entreprenad. Om något av förhållandena väsentligt påverkar 
möjligheten att verkställa besiktningen torde även vara ett godtagbart skäl som hinder för att verkställa en besiktning.

Sjukdom hos någon av parterna kan vara godtagbart skäl och intyg eller motsvarande bör kunna efterfrågas.

3. Vem beslutar om godtagbart skäl
Besiktningsmannen får anses ha fått mandat att besluta om godtagbart skäl föreligger.

4. Skriftligt besked
Besiktningsmannen bör lämna ett skriftligt besked till parterna och ange vilket skäl som hindrar besiktningen.

5. Omprövning av beslutet
Är parterna inte överens om besiktningsmannens beslut att verkställa eller stoppa besiktningen finns möjlighet att utse 
en ny besiktningsman vilken på nytt kallar och prövar om skälet är godtagbart eller ej. Utgångspunkten är att beställaren 
utser besiktningsman. Om beställaren avbeställer besiktningen mot entreprenörens vilja så finns risk att entreprenaden 
blir godkänd och avlämnad ändå, jmf. AB 04 resp. ABT 06 kap. 7 § 12 stycke 7 om det rör sig om en slutbesiktning. Vid 
efterbesiktning som entreprenören påkallat finns risk att felen anses avhjälpta jmf. AB 04 och ABT 06 kap. 7 § 5 stycke 2.

Riktlinje nr 41.  Utgåva mars -20 med justering januari -21
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EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Föreligger godtagbart skäl för att inte verkställa en besiktning ska besiktningsmannen meddela parterna och överlämna 
ett dokument vilket är möjligt att spara. Av dokumentet ska framgå vad det godtagbara skälet är.

SLUTSATS
Epidemi är omnämnt som hinder för en entreprenad och om konsekvensen av epidemin hindrar besiktningen 
torde det således vara godtagbart skäl som hinder för besiktning vilken därmed kan skjutas fram tills hindret 
har upphört eller verkställandet har planerats om.1 

Parter ska återkomma till besiktningsman när de anser att hindret upphört. Besiktningsmannen kan därefter utföra en ny 
bedömning och om möjlighet ges verkställa besiktningen.

Besiktningsmannen kan ha personliga skäl för att inte verkställa besiktningen, exempelvis sjukdom. Godtagbart skäl 
för besiktningsmannen att ställa in en besiktning är inte omnämnt i AB/ABT, utan regleras genom besiktningsmannens 
uppdrag och uppdragsbekräftelse. Besiktningsmannens skäl för att inte verkställa en besiktning borde inte förta 
beställarens skyldighet att verkställa besiktning.

Om inte slutbesiktning verkställs inom föreskriven tid på grund av beställarens underlåtenhet anses entreprenaden 
godkänd och överlämnad från den dag då besiktning rätteligen skulle verkställts. Det är således av vikt att 
besiktningsmannen dokumenterar vad parterna anför för skäl till att besiktningen inte skall verkställas.  
Om entreprenören är den part som anser sig ha godtagbara skäl till att besiktningen inte skall verkställas, så kan det 
sannolikt inte anses att beställaren underlåtit att verkställa tex. en slutbesiktning. 

Fel vilka konstaterats vid besiktning kvarstår tills de bedöms avhjälpta vid besiktning eller parter överenskommer annat. 
Egenkontroll eller intyg från entreprenören att felen är avhjälpta innebär inte att felen är konstaterat avhjälpta.

Om inte besiktning verkställs står det alltid beställaren fritt att reklamera, exempelvis med hjälp av en statusbesiktning.

Om en besiktning verkställs trots att det visar sig att en part hade godtagbart skäl för att inte närvara, torde följden bli att 
den parten får föra talan i den ordning som gäller för tvister mot utlåtandet.

Besiktningsmannen ska bedöma varje besiktning unikt utifrån gällande förutsättningar och får anses ha givits 
mandat att besluta om godtagbart skäl.

1Stycket är förtydligat med tillägget att konsekvensen  
av epidemin är avgörande och inte epidemin i sig.

3541



29

INFORMATION OM OMRÅDET
Vid en besiktning innebär ett E-fel att besiktningsmannen bedömt att entreprenören är ansvarig för ett förhållande. Ett 
E-fel ska avhjälpas av entreprenören eller på annat sätt överenskommas med beställaren.

Hur ska entreprenören utföra entreprenaden för att undvika fel?

Nedan gäller i följande rangordning: 

1. Kontrakts- och entreprenadhandlingar anger entreprenadens fackmässiga utförande
Entreprenören ska och förväntas utföra arbetet enligt anvisningar från beställaren. 

Anvisningar som är upprättade från start är angivna i kontraktshandlingarna. Anvisningar och överenskommelser vilka 
färdigställs eller träffas under entreprenadtiden tillhör entreprenadhandlingarna, exempelvis byggmötesprotokoll. 

2. Kvalitet lika övriga entreprenaden är att anse som fackmässigt utförande
Allt är inte möjligt att föreskriva eller överenskomma med kontraktsparten. 

Om standard- eller kvalitetsangivelse i ett visst avseende inte lämnats förväntas ett utförande i samma kvalitet som 
övriga entreprenaden. Utförandet är då att anse som fackmässigt. Exempel: är allt målat och klart förväntas även 
trösklar vara behandlade. 

3. Fackmässigt utförande
Entreprenören ska utföra tjänsten fackmässigt vilket är grunden i såväl konsumenttjänstlagen som allmänna 
bestämmelser för byggsektorn. 

Konsumenttjänstlagen anger dessutom att entreprenören ska ta tillvara konsumentens intressen och samråda i den 
utsträckning som behövs. 

Saknas anvisningar för utförande är det fackmässigt att entreprenören kontaktar och samråder med beställaren i den 
utsträckning som är behövlig för att anvisningar ska upprättas. 

Är funktionskrav ställda och entreprenören projekterar är fackmässigt utförande att entreprenaden kan nyttjas för avsedd 
användning och följer Boverkets byggregler.  

Exempelvis ska byggnader utformas så att risken för olyckor begränsas och fukt inte orsakar skador.  

Är annat anvisat kan förhållandet resultera i en B-anmärkning, dvs att beställaren är ansvarig och inte entreprenören.

Branschregler, konstruktionshandlingar och montageanvisningar förväntas vara utformade för att uppnå 
funktionskrav ställda av Boverket och är därmed fackmässigt utförande om inte annat angivits.     

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION

Egenkontroll vid professionell beställare
Enligt allmänna bestämmelser mellan två professionella parter ska kvalitetsplan upprättas vilken ska innehålla minst 
föreskrivna kvalitetsåtgärder, vanligtvis egenkontroller och provningar. Beställaren ska godkänna kvalitetsplanen. 

Är avtalade egenkontroller inte utförda och dokumenterade enligt kvalitetsplanen är det ett E-fel. 

Egenkontroll vid konsumententreprenad
Enligt allmänna bestämmelser mellan en professionell part och en konsument ska entreprenören utföra och 
dokumentera åtaganden enligt entreprenörens upprättade kvalitetsplan. Fackmässigt är att kvalitetsplanen innehåller 
egenkontroller vilka dokumenterar och tar ställning till entreprenadens kvalitet. Saknas kvalitetsplan och korrekt 
upprättade egenkontroller är det ett E-fel. 

36
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Övrig dokumentation
Saknas dokumentation vilken är avtalad och ska överlämnas är det ett fel i entreprenaden. Är avtalad dokumentation ej 
specificerad ska i varje specifik entreprenad bedömas vilken dokumentation som är fackmässig. Detta är subjektivt och 
bedömning ska utgå från gällande bygglagstiftning och vad en normalkunnig entreprenör i jämförbara entreprenader 
överlämnar. Exempel på dokumentation är:

  Drift och skötselinstruktioner
  Relationshandlingar
  Dokumenterade provningar vilka redovisar att byggnaden är säkert utförd. T ex provning avseende elinstallationer.
  Kvalitetsdokument och intyg. T ex avseende tätskikt och brandskydd.

SLUTSATS
En entreprenör förväntas inte granska anvisningar tillhandahållna av en professionell beställare. Utförande enligt 
beställarens anvisning är inte ett E-fel. Var part ansvarar för sitt eget arbete.

Är beställaren konsument ska entreprenören granska tillhandahållna anvisningar för att undvika E-fel. Ansvaret är inte 
möjligt att avtala bort. Entreprenören förväntas väga risken med att utföra enligt anvisningar mot att själv tillhandahålla 
och få ersättning för projekteringen.

Entreprenören ska även med omsorg tillvarata konsumentens intressen och samråda i den utsträckning som är 
nödvändig. 

För att undvika ett E-fel avseende ett förhållande kan en entreprenör upprätta en avvikelse vilken ska godkännas av 
beställaren.

Beställaren har bevisbördan att påvisa att fel i entreprenaden föreligger och kan till sin hjälp anlita en 
oberoende besiktningsman vilken kan konstatera ett E-fel.

Anser entreprenören att hen inte är ansvarig för E-felet har hen möjlighet att skaffa egen bevisning genom andra 
utlåtanden eller dokumentation.

Ett E-fel innebär att beställaren med stöd av en besiktningsman lämnar en formell reklamation till 
entreprenören. Ett E-fel ska tillsammans med utlåtandet vara beskrivet och preciserat så att reklamationen går 
att spåra, tyda och förstå. Det förväntas och är en del av besiktningsmannens fackmässiga arbete.
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VÄSENTLIGT FEL

INFORMATION OM OMRÅDET
I en entreprenad kan det förekomma fel, det vill säga en avvikelse vilken entreprenören ansvarar för. Är felet av större 
betydelse kan det vara ett väsentligt fel.

Väsentliga fel påverkar bland annat möjligheterna att godkänna en entreprenad eller reklamera ett fel och får därför stor 
betydelse.

1. Möjlighet att nyttja entreprenaden
Ett fel som hindrar beställarens möjlighet att nyttja entreprenaden på avsett vis är väsentligt. 

2. Kostnad för avhjälpande
Kostnaden att avhjälpa felet påverkar om felet är väsentligt eller ej.

3. Konsekvensen som felet medför
Vilken konsekvens felet medför påverkar om felet är väsentligt eller ej. En liten spricka vilken knappt är synlig kan 
medföra inträngande vatten och att byggnaden tar skada. 

4. Byggnadsverkets tekniska egenskaper
Medför felet att någon av plan och bygglagens 10 tekniska egenskapskrav ej uppfylls är felet väsentligt. Se nedan för 
lista.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Det är vanligt att väsentliga fel föreligger i olika dokument, exempelvis:

  Brandskyddsdokumentation
  Elektriska provningar
  Saknade konstruktionshandlingar
  Obligatorisk ventilationskontroll
  Tillgänglighetsutlåtande

SLUTSATS
Entreprenadrådets väsentlighetsbedömning utgår från möjligheten att nyttja entreprenaden eller om nyttjandet 
är hindrat.

Väsentlighetsbedömningen i en entreprenad kan vara specificerad i kontraktshandling eller allmänna föreskrifter – AF 
del.

Ett fel vilket hindrar nyttjandet av entreprenaden är väsentligt. Ett exempel är om elektriska installationer inte är 
avprovade och entreprenören är ansvarig. Personlig säkerhet kan då inte fastställas.

Flera fel vilka var för sig är av mindre betydelse kan gemensamt skapa ett väsentligt fel. Ett exempel kan vara att 
radiatorerna inte är inkopplade och cirkulationspumpen för golvvärmen är trasig. Sammantaget skapas ett väsentligt fel 
att värme saknas vilket medför att nyttjandet är hindrat. 

Är kostnaden för avhjälpandet av felet betydande kan felet vara väsentligt även fast möjligheten till nyttjande inte är 
hindrat. 

Ett fel som medför att något av de väsentliga tekniska egenskapskraven enligt PBL ej är uppfyllt är väsentligt. 

PBL kap 8 §4:

Riktlinje nr 25  Utgåva oktober -18
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Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning.

 

25



33

GARANTIFEL

INFORMATION OM GARANTIFEL
För entreprenader kan garanti lämnas och under garantitiden kan garantifel göras gällande.

Att påtala garantifel innan garantitiden löpt ut kan göra stor skillnad för möjligheten att få felen avhjälpta.

1. Garantifel
Ett garantifel är fel som framträtt efter slutbesiktningen. 

Fel som i regel har funnits vid slutbesiktningen och inte borde ha märkts, det vill säga ett dolt fel, är att anse som 
garantifel. Ytterligare är även förändringar i entreprenaden sedan slutbesiktningen garantifel, exempelvis saker som 
lossnar eller tappar sin funktion.  

Fel som lämnats utan anmärkning och därmed accepterats vid slutbesiktningen är inte garantifel. Vid avtal enligt AB/ABT 
kan dessa hanteras enligt 6/18-månaders regeln där beställaren kan påtala fel som inte noterats i besiktningsutlåtandet. 

Vid konsumententreprenad enligt ABS18 har konsumenten rätt att påtala fel utöver besiktningsutlåtandet i 6 månader. 

Exempel på fel:
  Spricka i en väggvinkel har uppstått och framträtt efter slutbesiktningen och är ett garantifel.
  En dörr som satt sig har uppstått och framträtt och är ett garantifel.
  Ojämn underbehandling på en vägg har inte uppstått och framträtt efter slutbesiktningen och är inte ett garantifel.
  Fogsprång mellan kakelplattor har inte uppstått och framträtt och är inte ett garantifel.

2. Ej uppfyllda åtaganden av beställaren
Beställaren ska utföra de drift- och underhållsinstruktioner vilka är föreskrivna av entreprenören för att veta att eventuellt 
garantifel kan göras gällande.

Exempel på fel:
  Höga ljud från ventilationskanaler som inte är rengjorda enligt drift- och underhållsinstruktioner kan inte göras 

gällande som garantifel.
  Flammig bänkskiva av trä är ett garantifel endast om skötselinstruktionerna följts.

3. Normalt brukande
Garantifel kan göras gällande vid normalt brukande och förväntad aktsamhet av brukaren.

Exempel på fel där normalt brukande vanligtvis blir på tal:
  Parkettgolv som regelbundet blivit fuktiga och svällt, ofta vid diskhon, hall eller balkongdörr kan anses som 

oaktsamhet. Det är känt att trägolv ska hållas torra och är känsliga för fukt.
  Repor på glasrutor kan anses som oaktsamhet.
  Lackskador på köksluckor kan anses som oaktsamhet.

4. Ej avhjälpta fel från besiktning
Fel som noterats vid besiktning och inte avhjälpts är inte garantifel. Entreprenören är skyldig att avhjälpa fel som 
noterats i besiktningsutlåtanden.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Visar det sig att ett visst utförande inte överensstämmer med en egenkontroll, ett intyg eller ett kvalitetsdokument kan 
förhållandet troligtvis bedömmas dolt. Det ej korrekta intygandet medför att förhållandet även kan bedömmas vårdslöst 
och väsentligt och därmed utöver garantitiden även göras gällande under hela ansvarstiden, vanligtvis 10 år. 

Protokoll vilka redovisar att drift och underhåll har utförts kan vara av stor betydelse.

Utlåtande över tidigare besiktningar visar vilka fel som redan är noterade och eventuella fel vilka hänskjutits till senare 
bedömning.

9
Riktlinje nr 9.  Utgåva april -18



34

SLUTSATS
Fel som borde ha noterats vid en slutbesiktning är inte garantifel. Dessa ska av beställaren påtalas enligt 6-18 månaders 
regeln enligt AB/ABT kontrakt och inom 6 månader enligt ABS18.  

Vad som är normalt brukande, oaktsamhet eller bristande skötsel och underhåll är tvistigt. Det blir en subjektiv 
bedömning och många gånger olika bedömningar beroende på vem som tillfrågas. En enkel lösning saknas tyvärr.

Ett garantifel är ett fel som framträtt efter slutbesiktningen.
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N-FEL – SKYLDIGHET ATT AVHJÄLPA FELET

INFORMATION OM OMRÅDET
I ett besiktningsutlåtande utfört enligt AB/ABT kan besiktningsmannen ange ett N-fel. Vad innebär det och hur ska det 
hanteras?

1. AB04 kap 5 §18  / ABT06 kap 5 §19
Fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjligheten att använda den på 
ändamålsenligt sätt är entreprenören inte skyldig att avhjälpa, i den utsträckning detta skulle vara oskäligt med hänsyn 
till avhjälpandekostnader och andra omständigheter.

2. AB04 / ABT06 kap 7 §13, besiktningsutlåtande
Om fel som avses i kapitel 5 §18/19 föreligger, skall besiktningsmannen efter att ha hört parterna, i utlåtandet ange i 
vilken utsträckning han anser entreprenören vara skyldig att avhjälpa felet samt den nedsättning av entreprenadsummen 
som föranleds av vad som kommer att kvarstå av felet.

3. AB04 / ABT06 kap 7 §14
Besiktningsutlåtandet skall avfattas skriftligen och undertecknas av besiktningsmannen. I utlåtandet skall i tillämpliga 
delar antecknas följande:

Kap 7 §14 punkt 17: fel enligt kapitel 5 §18/19 med angivande av i vilken utsträckning besiktningsmannen anser 
entreprenören skyldig att avhjälpa felet enligt §13 i detta kapitel samt uppskattad nedsättning av entreprenadsumman.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Ett korrekt upprättat besiktningsutlåtande är en viktig dokumentation.

SLUTSATS
Utgångspunkt är att entreprenören är skyldig och berättigad att avhjälpa fel i entreprenaden. Entreprenören förväntas 
överlämna en entreprenad med noll fel. 

Dock är inte entreprenören skyldig att avhjälpa ett fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, 
utseende eller möjligheten att använda den på ändamålsenligt sätt om kostnaden för avhjälpandet inte är skäligt i 
förhållande till avhjälpandekostnader och andra omständigheter.

Förutsättning
Kan entreprenaden ändamålsenligt nyttjas trots att felet kvarstår är det möjligt att notera ett N-fel i utlåtandet.

Är felet väsentligt eller på annat sätt hindrar ändamålsenligt nyttjande av entreprenaden ska inte N-fel anges.

Avhjälpande
Om felet ska avhjälpas eller inte i förhållande till avhjälpandekostnaden och andra omständigheter är en subjektiv 
bedömning och varje fall ska beaktas för sig.

Besiktningsmannen kan höra parterna och särskilt kunniga för att bilda sig en uppfattning om det specifika fallet. 

E eller N
Fattar besiktningsmannen beslutet att felet ska avhjälpas är det ett E-fel. 

Bedömer besiktningsman att felet inte behöver avhjälpas är det ett N-fel. 
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Värdering
Värdering ska utgå från den värdeminskning felet innebär för entreprenaden, dvs avhjälpandekostnaden saknar 
betydelse. Värderingen ska noteras i utlåtandet.

Är felet av sådan karaktär att nedsättning av entreprenadsumman är noll kronor ska det anges. Exempelvis om ett 
föreskrivet utförande ersatts med ett annat likvärdigt.

Besiktningsmannen ska uppskatta nedsättningen av entreprenadsumman. 

Kan inte besiktningsmannen uppskatta lämplig nedsättning av entreprenadsumman ska denne ange att värdering av 
entreprenadsummans nedsättning ska ske av lämplig värderingsman vilken utses av besiktningsmannen. Kostnaden för 
värdering fördelas lika som AB/ABT dvs av beställaren vid slutbesiktning och av entreprenören vid särskild besiktning 
eftersom fel har konstaterats.  

Parterna kan med fördel träffa en överenskommelse om storleken på nedsättningen eller att värdering ej ska ske.

SAMMANFATTNING
Notering av ett N-fel ska ses som besiktningsmannens förslag till förlikningsuppgörelse.

Besiktningsmannen förväntas på fråga eller annan särskild situation ta ställning till om felet är väsentligt eller på annat 
sätt hindrar ändamålsenligt nyttjande av entreprenaden och om avhjälpande ska ske.

N-fel ska användas i begränsad omfattning och avser inte att prissätta kvarstående fel av mindre betydelse.

Besiktningsman kan nyttja andra särskilt kunniga för stöd och underlag till uppskattad nedsättning av 
entreprenadsumman.

Särskilt vid överbesiktning förväntas att N-fel noteras när förhållandet är tillämpligt.
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A-ANMÄRKNING – BESTÄLLARENS ANMÄRKNING

INFORMATION OM OMRÅDET
Att en reklamation inkommer i rätt tid kan vara avgörande. Sker inte reklamation i rätt tid kan beställaren förlora rätten att 
åberopa felet.

I ett besiktningsutlåtande ska anges fel som enligt besiktningsmannen föreligger. Det ska i utlåtandet även noteras 
anmärkningar gjorda av beställaren även fast besiktningsmannen inte anser att dessa utgör fel.

Dessa noteringar är beställarens anmärkning och kallas vanligtvis för A-noteringar vid AB/ABT besiktningar och noteras 
vanligtvis i separat bilaga vid konsumentbesiktningar. 

1. Betydelse av beställarens anmärkning
Beställarens anmärkning vid en slutbesiktning eller garantibesiktning innebär att beställaren reklamerar felet. 
Reklamationen anses då alltid ha skett i rätt tid. AB/ABT 5§15 och Konsumenttjänstlagen §17.

2. Avhjälpande av beställarens anmärkning
AB/ABT anger att entreprenören är berättigad och skyldig att avhjälpa fel som beställaren skriftligen underrättat om 
enligt AB/ABT 5§15.

Konsumenttjänstlagen §20 anger att konsumenten, med vissa förbehåll, har rätt att kräva att entreprenören avhjälper 
felet.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Beställarens anmärkning ska noteras i ett besiktningsutlåtande. Sker inte besiktning ska en skriftlig reklamation 
upprättas. 

SLUTSATS
Entreprenören är berättigad och skyldig att avhjälpa fel konstaterade av besiktningsmannen samt fel som beställaren 
utan dröjsmål skriftligt underrättat om. Beställarens anmärkning innebär att beställaren skriftligt genom utlåtandet 
underrättat entreprenören. Beställarens anmärkning ska därför avhjälpas eller hanteras likväl som ett entreprenörsfel.

Behörig att företräda kontraktsparten kan lämna beställarens anmärkning. Vanligtvis har en bostadsrättsinnehavare inte 
den rätten. Besiktningsmannen ska notera beställarens anmärkning i utlåtandet. Utförs inte detta har besiktningsmannen 
brustit i sitt utövande och det kan bli fråga om konsultansvar.

Att besiktningsmannen inte anser beställarens anmärkning utgöra ett fel kan användas som bevisning för entreprenören. 
Entreprenören kan använda utlåtandet för att svara på reklamationen.

Beställarens anmärkning är en formell reklamation.

Då besiktningsmannen redan tagit ställning till felet och avgett utlåtande till entreprenörens fördel ska 
beställaren ta fram erforderlig dokumentation för att styrka sin reklamation.

Beställarens anmärkningar som inte hanterats eller avhjälpts är pågående reklamationer fram tills att 
överenskommelse eller avhjälpande sker.

Avhjälpande av beställarens anmärkning kan medföra tillkommande kostnad för beställaren. 
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B-ANMÄRKNING – BRISTFÄLLIGHET

INFORMATION OM OMRÅDET
När ska en B-anmärkning noteras i ett utlåtande? Ska B-anmärkningar alltid åtgärdas?

Avsaknad av räcke eller barnspärr när fallhöjd föreligger kan vara en B-anmärkning.

1. Professionell beställare, företag
Är beställaren professionell förväntas att entreprenören utför entreprenaden enligt beställarens anvisning. Om det 
förekommer avvikelser från gällande lagar och föreskrifter kan besiktningsmannen notera en B-anmärkning i utlåtandet 
vilket innebär att entreprenören inte ansvarar för förhållandet. 

Om en avvikelse är beställarens eller entreprenörens ansvar är en svår bedömning. Frågor som när och om 
entreprenören borde känt till avvikelsen kan bli aktuella.

 2. Konsumententreprenad
En konsument är inte en professionell beställare och samma krav på kunskaper ställs inte på beställaren som när ett 
företag beställer tjänsten. 

Det förväntas vid konsumententreprenader att entreprenören alltid upplyser om avvikelser mot gällande lagar och 
föreskrifter. 

B-anmärkningar kan noteras i ett besiktningsutlåtande om konsumenten skriftligt godkänt en avvikelse eller på annat sätt 
uttryckligen beställt ett specifikt utförande.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Kontrollpunkter i en egenkontroll kan med fördel upprättas mot gällande lagar och föreskrifter.

Kontraktshandlingar blir avgörande när en besiktningsman ska ange en B-anmärkning. 

När beställaren projekterat och entreprenören följer handlingar kan B-anmärkningar uppstå om det är fel i handlingarna.

Väljer en beställare att producera utan erforderliga handlingar kan även det resultera i en B-anmärkning.

SLUTSATS
Byggherren ansvarar mot kommunen för att gällande lagar och föreskrifter följs. Beställaren, vanligtvis byggherren, har 
möjlighet att beställa en entreprenad på valfritt sätt vilket innebär att den inte alltid följer gällande lagar och föreskrifter. 
Detta betyder att det kan uppstå brister i entreprenaden vilka inte entreprenören ansvarar för.

En entreprenadbesiktning ska utgå från Sveriges gällande lagar och föreskrifter, t ex boverkets byggregler och 
elinstallationsreglerna. Samtliga B-anmärkningar ska enligt AB/ABT noteras i utlåtandet vilket inte är praktiskt 
applicerbart. Väsentliga B-anmärkningar förväntas noteras i besiktningsutlåtanden, exempelvis avseende 
personsäkerhet. 

B-anmärkningar påverkar inte möjligheten till en godkänd entreprenad.

Krav på att brister ska avhjälpas kan endast myndigheter ställa. 

Bristfälligheter kan förekomma i såväl dokumentation som utförande. Är beställaren ansvarig för avvikelser från lagar 
och föreskrifter är det en bristfällighet och kan medföra en B-anmärkning.
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U-FÖRHÅLLANDE – UTREDNING 

INFORMATION OM OMRÅDET
Vid en entreprenadbesiktning finns det förhållanden som inte går att svara direkt på utan att få mer kännedom 
om förhållandet. Vanligt är att dessa förhållanden hänskjuts till en särskild utredning och att ett U noteras i 
besiktningsutlåtandet. 

1. Höra parterna
Är frågan om en särskild utredning aktuell ska besiktningsmannen höra parterna för att förstå förhållandet och den 
gemensamma partsavsikten. Besiktningsmannen får självständigt besluta att särskild utredning ska verkställas.  

2. Förhållanden aktuella för särskild utredning
Är det oklart om en funktion klarar ställda krav kan det vara lämpligt med en särskild utredning. Exempelvis om 
belysningen upplevs för svag i ett utrymme kan en utredning svara på om ställda krav uppnås. 

Om ett fel konstateras kan en särskild utredning vara lämplig för att konstatera betydelsen av felet och eventuellt fördela 
ansvaret. Exempelvis om en spricka konstateras i en vägg kan det vara lämpligt att konstatera om det beror på en 
sättning i grunden eller felaktigt montage av väggarna.

Är det oklarheter i handlingar kan det vara lämpligt att utreda vilka handlingar som är aktuella och om de är kompletta. 
Exempelvis om en ofullständig ljudmätning redovisas kan det vara aktuellt att utreda om en fullständig finns att tillgå.  

3. Beskrivning av vad som ska utredas
När besiktningsmannen hänskjuter ett förhållande till särskild utredning ska detta skriftligen anges i 
besiktningsutlåtandet. Förhållandet ska beskrivas som en preciserad och konkret fråga så att ett korrekt svar kan 
lämnas. 

4. Vem ska utföra utredningen
I besiktningsutlåtandet ska besiktningsmannen ange vem som ska utföra utredningen. Den person som är bäst lämpad 
att komma fram till ett korrekt svar är rimligen den som ska utföra utredningen.

Båda parterna i en besiktning har intresse i sak. Besiktningsmannen är objektiv och kan vara bäst lämpad att ansvara för 
utredningen.   

5. Vem ska bekosta utredningen
Det är inte omnämnt i allmänna bestämmelser att besiktningsmannen ska fördela eller besluta vem som ska stå 
kostnaden för en utredning. 

Vem som ska stå kostnaden för en särskild utredning kan bero på entreprenadform och ersättningsmodell och ska 
hanteras mellan parterna.

6. Tidpunkt när utredningen ska vara slutförd
Besiktningsmannen ska ange när utredningen beräknas vara slutförd. Det är upp till parterna att överenskomma när en 
utredning senast ska vara färdigställd och konsekvenserna av en eventuell försening.

Besiktningsmannen kan med fördel hjälpa parterna att träffa en överenskommelse.

7. Besiktningsmannen ska ta ställning till utredningen
När en utredning är slutförd ska besiktningsmannen ta ställning till utredningen. Är besiktningsmannen inte nöjd med 
utredningen kan fortsatt utredning föreskrivas.

Kan besiktningsmannen fatta beslut utifrån den utredning som redovisats kan detta resultera i ett E-, B-, S-, N-, 
A-förhållande eller annan notering i ett besiktningsutlåtande. 

Vid behov kan besiktningsmannen upprätta ett utlåtande specifikt över en utredning. 
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EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Särskild utredning är främst angivet i AB 04/ABT 06 kapitel 7, §13 och §14.

En utredning kan redovisas på valfritt sätt, muntligt eller skriftligt.

SLUTSATS
En utredning ska konstatera om ett fel föreligger.

Är ett förhållande vilket påverkar entreprenadens godkännande aktuellt för särskild utredning ska besked om 
godkännande lämnas efter att besiktningsmannen tagit ställning till utredningen.

En särskild besiktning kan bestå av en utredning. Särskilda besiktningen ska avslutas efter att utredningen slutförts och 
besiktningsmannen skriftligt tagit ställning till utredning. 

Är ett förhållande föreskrivet i ett utlåtande över slutbesiktning eller senare är det viktigt att utredningen avslutas och att 
besiktningsmannen eller parterna skriftligt avslutar utredningen och fördelar ansvaret. 

Notera särskilt att ett U-förhållande, det vill säga en utredning, som inte avslutas innebär att förhållandet inte är 
reklamerat och beställaren kan tappa rätten till reklamation. Ett U-förhållande är inte ett E-fel.
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S-FÖRHÅLLANDE – SENARE BEDÖMNING 

INFORMATION OM OMRÅDET
En del förhållanden behöver anstå till ett senare tillfälle för att få en korrekt bedömning om ett fel föreligger eller inte. 
Besiktningsmannen kan då hänskjuta förhållandet och beslutet till en S-notering i utlåtandet. 

1. Förhållanden aktuella att hänskjuta till senare bedömning
När det inte är möjligt att bedöma om ett fel föreligger kan förhållandet noteras som ett S-förhållande. Exempelvis:

  En grönyta har nyttjats under entreprenaden och är brun. Bedömning om vegetationen dött eller kommer att 
återhämta sig kan ske vid ett senare tillfälle.

  Vid en förbesiktning kan ett badrum vara fuktskadat och ej möjligt att besiktiga. Ett S-förhållande kan noteras för att 
hänskjuta bedömningen till nästa besiktning eller annat senare tillfälle.  

  En fuktfläck på ett golv kan bero på läckage eller vattenspill under produktionen. Förhållandet kan anstå till senare 
bedömning.

2. Beskrivning av vad som anstår till senare bedömning
Förhållandet kan med fördel beskrivas med en längre mening så att det tydligt framgår vad som ska bedömas senare. 

3. Vem ska utföra den nya bedömningen
Det är angivet att förhållandet bör anstå till besiktning vid ett senare tillfälle och därmed syftar till att en besiktningsman 
bör utföra bedömningen.

Förhållandet kan bedömas av den person som parterna är överens om, av parterna gemensamt eller helt enkelt 
avskrivas om det är den gemensamma partsavsikten.

4. Vem ska bekosta den nya bedömningen
Kostnaden fördelas lämpligen lika övriga besiktningar enligt AB/ABT och ABS. Sker bedömningen i samband med 
en slutbesiktning är utgångspunkten att beställaren bekostar och om det sker i samband med en efterbesiktning är 
utgångspunkten att entreprenören bekostar. Ska bedömningen ske vid en särskild besiktning är utgångspunkten att 
besiktningsmannen fördelar kostnaden med hänsyn till reultatet.

5. Tidpunkt när slutlig bedömning ska ske
Besiktningsmannen kan med fördel föreslå när ny bedömning är lämplig att utföra. Parternas överenskommelse noteras 
i besiktningsutlåtandet. 

6. Innehållna medel
Utgångspunkten är att beställaren får innehålla medel för noterade fel. Ett s-förhållande är inte och ska inte heller 
jämställas med ett fel. Beställaren har inte rätt att innehålla medel.

Har ett E-fel konstaterats och parterna är överens om att beslutet om avhjälpande ska ske vid ett senare tillfälle är 
utgångspunkten att beställaren kan innehålla ett betryggande belopp.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Att förhållanden kan anstå till slutligt bedömmande vid ett senare tillfälle är angivet i AB 04/ABT 06 kapitel 7, §14.

Ett S-förhållande ska noteras i besiktningsutlåtandet.
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SLUTSATS
Är det inte möjligt att bedöma om ett E-fel föreligger och bedömning blir möjlig att utföra vid ett senare tillfälle kan 
besiktningsmannen besluta att förhållandet hänskjutas till senare bedömning - ett S-förhållande.

Ett förhållande som kan konstateras eller bedömas ska inte hänskjutas till S-förhållande utan noteras som exempelvis 
ett E-fel eller B-anmärkning, undantas från besiktningen av beställaren eller hanteras på annat sätt mellan parterna.

Ett fel ska noteras som ett E-fel och inte hänskjutas till ett S-förhållande även om besiktningsmannen tror att förhållandet 
blir bättre med tiden. Om parterna överenskommer att beslut om avhjälpande av fel ska ske vid ett senare tillfälle kan det 
noteras av besiktningsmannen i utlåtandet.

Det är lämpligt att i besiktningsutlåtandet ange när ny bedömning ska utföras och om parterna ska kallas. 

Ett förhållande av väsentlig betydelse eller som på annat sätt är avgörande för entreprenadens godkännande kan inte 
noteras som ett S-förhållande. Förhållandet kan utredas eller överenskommas mellan parterna på annat sätt.  

Om ett felaktigt förhållande hänskjuts till senare bedömning istället för att noteras som ett E-fel medför det att 
beställaren inte har reklamerat felet. Noteras det vid t ex garantibesiktningen att förhållandet är ett fel kan felet 
bli preskriberat eftersom det konstaterats vid ett tidigare tillfälle utan att reklamerats eller noterats som ett fel i 
ett besiktningsutlåtande. 
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KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING – KSB

INFORMATION OM OMRÅDET
Det vanligaste sättet att lämna av eller ta emot en entreprenad är med hjälp av en besiktningsman och en slutbesiktning. 
Vid slutbesiktningen kan besiktningsmannen i vissa fall besluta om en kompletterande slutbesiktning och emellanåt 
träffar parterna en gemensam överenskommelse att en viss del ska hänskjutas till en kompletterande slutbesiktning.

Det finns flertalet viktiga förhållanden att ta i beaktande om en del ska hänskjutas till kompletterande slutbesiktning, även 
kallat KSB.

1. Delen är avlämnad
Även en del som hänskjuts till KSB är avlämnad och mottagen av beställaren. Exempelvis ansvarar beställaren för 
försäkring likväl som övriga entreprenaden, arbetsplatsmiljöansvaret har avslutats och entreprenören lämnar ofta tillbaka 
eventuella nycklar. Garantitiden har startat.

Frågan om delens godkännande ska inte hanteras vid en KSB.

2. Innehållna medel
Delen som överlämnats och hänskjutits till KSB förväntas vara felfri. Om inte parterna överenskommer annat har inte 
beställaren rätt att innehålla medel för del som hänskjutits till KSB. Innehållna medel är ett av beställarens viktigaste 
verktyg för att få eventuella noterade fel vid KSB:n avhjälpta. 

3. Brukarfel
Eftersom en del som hänskjutits till KSB är avlämnad och tagen i bruk kan skador, felaktigt brukande och bristande 
skötsel komma på tal. Även om det föreligger ett korrekt entreprenörsfel kan dess betydelse likväl reduceras till följd av 
beställarens påverkan. Exempelvis kan det lagda gräset varit av fel kvalité från början men eftersom beställaren ändå 
inte vattnat enligt instruktioner kan det bli av underordnad betydelse.  

4. Vem har rätt att besluta om KSB
Beställaren och entreprenören kan gemensamt överenskomma att del ska hänskjutas till KSB. 

Det kan även genom djup läsning i allmänna bestämmelser för totalentreprenad (ABT) tolkas att besiktningsmannen har 
givits mandatet att besluta att en funktion kan hänskjutas till KSB. Besiktningsmannens ska iaktta båda parternas rätt.

5. Vem bekostar en KSB
Beställaren bekostar KSB om inte parterna överenskommit om annat.

Riktlinje nr 45.  Utgåva oktober -20
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EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Om en del har hänskjutits till KSB och besiktningen har verkställts ska ett utlåtande i sedvanlig ordning upprättas och 
distribueras till parterna.

Även dokumentation kan hänskjutas till KSB likväl som fysiska byggnadsdelar.

SLUTSATS
Vilken betydelse och vilka konsekvenser en KSB medför framgår inte tydligt av allmänna bestämmelser, tyvärr 
är dessa utlämnade utan närmare kommentarer eller förklaringar.

Kompletterande slutbesiktning är ofta mer komplicerat än det verkar. Allmänna bestämmelser för byggentreprenader har 
en systematik och är framförhandlat mellan företrädare för beställare och entreprenörer. Allmänna bestämmelser ska 
vara viktade så att båda parter har en jämställd risk och ansvar. KSB flyttar balansen mellan parterna och sätter flera 
viktiga verktyg ur spel, exempelvis innehållna medel. 

Varför KSB?

Syftet med KSB är att ge beställaren möjlighet att åberopa fel som fanns vid slutbesiktningen vid ett senare tillfälle. Den 
möjligheten har redan beställarsidan framförhandlat genom allmänna bestämmelser, dock med en begränsning på max 
6 månader.

Avsikten med KSB kan således vara att förlänga rätten att reklamera fel som fanns vid slutbesiktningen under längre tid 
än 6 månader. Ett möjligt scenario kan vara att en del som är ej åtkomlig vid slutbesiktningen, t ex en låst lägenhet, ska 
kunna besiktigas vid ett senare tillfälle när den blivit såld.

Ytterligare en avsikt kan vara att undvika samtal om vad som är dolt och inte. Ett scenario som omnämns är ett snötäckt 
tak. Ligger snö på taket kan felet anses vara dolt vid besiktningen och beställaren kan reklamera felet när det framträder. 
Entreprenören kan mena att taket inte var dolt och möjligt att sopa av. Är taket hänskjutet till KSB är frågan om vad som 
var dolt vid slutbesiktningen på den aktuella delen inte längre aktuell. 

Det kan också vara så att beställaren vill att en besiktning faktiskt ska bli verkställd. Det förekommer att fel lämnas 
utan besiktning, reklamation eller åtgärd. KSB är en del av beställarens mottagningskontroll och är ett av beställarens 
verktyg.

Övrigt

Det är angivet att KSB skall ske om besiktning av funktion inte kan ske i samband med slutbesiktningen. Beställaren har 
likväl rätt att efter slutbesiktning göra gällande fel som kan konstateras endast genom mätning, provning eller nyttjande, 
dvs en funktion. 

Delar vilka inte är färdigställda till slutbesiktningen hänskjuts emellanåt till KSB och anledningen kan vara att nå en 
godkänd entreprenad. Entreprenadrådet rekommenderar att förfarandet ska undvikas då konsekvenserna kan vara till 
nackdel för både beställare och entreprenör. Del som inte är färdigställd kan hänskjutas till slutbesiktning vid ett senare 
tillfälle.

Entreprenadrådet rekommenderar att besiktningsmannen låter parterna fatta beslutet om KSB.  

Etableringsbesiktning är en benämning som emellanåt används i branschen och avser vanligtvis besiktning av 
grönytor och dess etablering efter att entreprenaden godkänts och överlämnats. Etableringsbesiktning är inte omnämnt 
i allmänna bestämmelser och ska inte blandas ihop med entreprenadbesiktning enligt allmänna bestämmelser. En 
etableringsbesiktning får den betydelse och de konsekvenser som parterna överenskommer. 
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SÄRSKILD BESIKTNING – SÄB

INFORMATION OM OMRÅDET
Särskild besiktning kan påkallas och verkställas efter entreprenadtidens utgång, det vill säga efter att entreprenaden 
godkänts vid slutbesiktning eller avlämnats på annat sätt.

1. Pröva ett förhållande vilket reklamerats av beställaren.
Grundtanken med en särskild besiktning är att den ska pröva om ett förhållande som reklamerats av beställaren utgör ett 
fel i entreprenaden. Situationen uppstår vanligtvis när entreprenören anser att den lämnade reklamationen har kommit 
för sent eller på annat sätt inte är korrekt.

2. Entreprenadens status i ett visst avseende
Vid funktionsentreprenader enligt ABT 06 finns en möjlighet att pröva entreprenadens status i ett avseende. 
Motsvarande möjlighet är inte angiven i utförandeentreprenader enligt AB 04.

Anledning till att möjligheten finns endast vid funktionsentreprenader torde vara att beställaren givits möjlighet att med 
hjälp av besiktningsmannen ta reda på om fel föreligger i entreprenadens funktioner, dvs sådana egenskaper som 
normalt kan konstateras genom mätning provning eller nyttjande.

3. Pröva tidigare noterade fel
Utgångspunkten är att ett fel som noterats vid en besiktning kan prövas vid en överbesiktning. Tanken är inte att de 
ska prövas vid en särskild besiktning. I praktiken förekommer att fel vilka är upptagna i tidigare besiktningsutlåtanden 
prövas åter igen vid en särskild besiktning. När detta förfarande nyttjas är det vanligt att den särskilda besiktningen blir 
utförligare och noggrannare än föregående besiktning och vanligtvis att besiktningsmannen är mer specialiserad på det 
specifika området.

Förfarandet saknar stöd i allmänna bestämmelser men kan vara lämpligt förutsatt att båda parter är överens om 
besiktningen. 

4. Istället för en garantibesiktning
Allmänna bestämmelser anger att garantibesiktning verkställs före utgången av den kortaste garantitiden. En 
beställare har rätt till en garantibesiktning om inte annat avtalats. Det har blivit vanligare att beställare, vanligtvis en 
bostadsrättsförening, önskar en garantibesiktning vid 2 år och en garantibesiktning före garantitidens utgång, normalt 
vid 5 år. Detta saknar stöd i standardavtalen om inte särskilt avtal träffats. 5 års besiktningen benämns emellanåt som 
särskild besiktning.  

Om besiktningen kallas särskild besiktning eller garantibesiktning har mindre betydelse då fel i vilket fall som helst 
reklameras. Viktigare är att parterna är överens om vad besiktningen ska pröva, exempelvis garantifel, reklamationstider, 
vårdslöshet och väsentlighet. 

5. Vem bekostar en SÄB
Utgångspunkten är att påkallande part bekostar den särskilda besiktningen. Om utfallet av den särskilda besiktningen 
blir att entreprenören är ansvarig för fel ska entreprenören stå för kostnaden.

Om särskilda skäl föreligger kan besiktningsmannen besluta vilken part som ska stå för kostanden alternativt att de ska 
dela. Särskilda skäl kan vara om beställaren påkallar besiktning av ett fel vilket entreprenören inte bestridit eller att den 
särskilda besiktningen används som en fem-års garantibesiktning.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
En särskild besiktning kan pröva riktigheten av upprättad dokumentation såväl som det byggnadstekniska utförandet.

Ett skriftligt utlåtande över den särskilda besiktningen ska upprättas och distribueras till parterna. 

Riktlinje nr 47.  Utgåva januari -21
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SLUTSATS
Utgångspunkten är att en särskild besiktning ska pröva om ett entreprenadrättsligt fel föreligger eller inte. Efter 
entreprenadtidens utgång och därmed under ansvarstiden träder fler kriterier än rent byggnadstekniska i kraft för att 
konstatera om ett fel föreligger. Förhållandena är huvudsakligen:

  Dolt .......................... Om förhållandet var dolt vid slutbesiktningen
  Reklamerat i tid ....... Reklamerades förhållandet i tid eller för sent
  Väsentligt ................ Är felet väsentligt för entreprenaden
  Vårdslöst ................. Var entreprenören vårdslös 
  Skada ...................... Är det ett fel eller en skada
  Skada pga fel .......... Är det en skada som tillkommit pga ett fel
  Brukarfel .................. Beror förhållandet på vanvård eller onormalt brukande
  Materialfel................ Är det materialfel eller fel i arbetsprestationen

Det har vid utarbetning av riktlinjen samtalats mycket om besiktningsmannen är lämpad att utföra en entreprenadrättslig 
bedömning eller om det ska överlåtas till särskilt juridiskt kunniga. Det förväntas att besiktningsmannen i samråd med 
uppdragsgivaren klargör uppdragets omfattning och vad besiktningen ska pröva eller inte. Vidare ska det av kallelsen 
framgå vad som ska prövas alternativt att det överenskommes vid startsammanträdet.  

Det är inte lätt att bedöma vad som är ett entreprenadrättsligt fel eller inte. En fullständig entreprenadrättslig bedömning 
kan ställa särskilda krav på besiktningsmannens kompetens. Ett utlåtande vilket tar ställning till och motiverar det 
entreprenadrättsliga felet kan vara mer användbart vid en tvist. Alternativet att endast pröva det byggnadstekniska 
förhållandet kan medföra att det noterade felet enkelt kan avfärdas exempelvis om det uppenbart reklamerats för sent.

Det är lämpligt att det framgår av utlåtandet vilka kriterier besiktningsmannen tagit ställning till vid prövningen 
av om fel föreligger. Det är även lämpligt att det framgår vad besiktningsmannen bedömt felet mot, vilka 
kontraktshandlingar och vilka författningar eller regler. Att endast notera ett fel reducerar besiktningsutlåtandets 
bevisvärde.

Utöver garantibesiktning, efterbesiktning och överbesiktning är enligt allmänna bestämmelser en särskild besiktning den 
enda formella besiktningen efter entreprenadtidens utgång. En särskild besiktning behöver inte vara tung och besvärlig 
utan blir vad parterna överenskommer och kan ses som en enkel väg för att få besiktningsmannens bedömning. 

För en del är en särskild besiktning en ”finare” och mer betydelsefull besiktning och för andra endast en 
”slaskbesiktning”. Det är riktigheten av besiktningens utförande med tillhörande utlåtande som avgör 
betydelsen.
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STATUS- OCH KONTROLLBESIKTNING

INFORMATION OM OMRÅDET
Förekommande i branschen är utlåtande över status- eller kontrollbesiktning. Vad är detta för besiktningar och vilken 
juridisk innebörd ska dokumentet ges? 

OLIKA FÖRHÅLLANDEN

1. Statusbesiktning
Statusbesiktning är ingen entreprenadbesiktning och har ingen definierad funktion eller användningsområde.

Av namnet statusbesiktning kan tolkas som att besiktningen ska redogöra för befintligt skick och den besiktigade delens 
status.

2. Kontrollbesiktning
Kontrollbesiktning är ingen entreprenadbesiktning och har ingen definierad funktion eller användningsområde.

Av namnet kan tolkas som att kontrollbesiktning är mindre formellt än en entreprenadbesiktning. En kontroll kan utföras 
av fler än den utsedda besiktningsmannen. 

Vid besiktningar av småhus är benämningen kontrollbesiktning vanligt förekommande och nyttjas till stor del på samma 
sätt som en förbesiktning. 

I allmänna bestämmelser för byggentreprenader är angivet att beställaren får utöva den kontroll över entreprenaden den 
anser är nödvändig. Kontroll och besiktning har olika formella betydelser.  

3. Syfte
Utlåtande över status- eller kontrollbesiktning kan nyttjas på olika sätt. Nedan är några vanligt förekommande syften 
med besiktningarna.

  Underlag till en reklamation
  Kontroll inför fortsatt produktion och slutbesiktning
  Underlag för vidare projektering och åtgärder
  Värdering 

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Branschpraxis eller motsvarande avseende utlåtande över kontroll- eller statusbesiktning saknas.

SLUTSATS
En status- eller kontrollbesiktning blir och får den innebörd som besiktningsmannen och eventuella parter skapar.

Utförs en status- eller kontrollbesiktning av en entreprenadbesiktningsman är det viktigt att uppdragsgivaren 
är införstådd med syftet och betydelsen och att formerna inte är formulerade i allmänna bestämmelser för 
byggentreprenader.

Att ta hänsyn till är bland annat:

a) Vem som utsett besiktningsmannen

b) Är besiktningsmannen oberoende och objektiv

c) Har kallelse utgått och båda parter givits möjlighet att yttra sig

d) Är besiktningen utförd i ett avtalsförhållande och mot kontraktshandlingar

e) Hur väl och specificerat är utlåtandet över besiktningen

Riktlinje nr 39.  Utgåva juni -19
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Av betydelse för den juridiska betydelsen
  Vem som utfört besiktningen. 
  Hur besiktningsmannen har blivit utsedd. 
  Vilka som givits möjlighet att yttra sig. 
  Vad som framgår av utlåtandet.
  Vad som ligger till underlag för bedömningen.

Ovanstående faktorer är delar som påverkar bevisvärdet. Samma besiktning kan av ena parten betraktas som en nullitet 
och av den andra parten som mycket betydelsefull. 

Ett korrekt och objektivt utlåtande tillställs vanligtvis bevisvärde av betydelse.

Eftersom en status- eller kontrollbesiktning inte är en formell entreprenadbesiktning rekommenderas att E-fel inte ska 
noteras.

För information om etableringsbesiktning se slutsaten i riktlinjen om Kompletterande Slutbesiktning - KSB

 

39



50

KONTROLLANSVARIG – KA, NÄRVARO VID BESIKTNINGAR

INFORMATION OM OMRÅDET
Att KA närvarar vid besiktningar kostar pengar för byggherren. Är det ett krav som går att ställa?

Plan och bygglagen anger att kontrollansvarig, KA, ska närvara vid besiktningar och andra kontroller. Det finns olika 
uppfattningar om och hur mycket KA ska närvara. 

Konsumenttjänstlagen anger att KA ska kallas.

1. Vilka besiktningar och kontroller
Det framgår inte av PBL vid vilka besiktningar och inte vid vilka kontroller som KA ska närvara.  Det finns flertalet olika 
besiktningar och kontroller med helt olika innebörd och betydelse. Att KA ska närvara vid samtliga är orimligt.

2. Varför ska KA närvara
Syftet med att KA ska närvara vid besiktningar och kontroller är rimligtvis för att tillse att KA:s rekommendation för 
slutbesked kan lämnas. 

Slutbesked kan lämnas när byggherren visat att myndigheternas uppställda krav i bygglov, kontrollplan, startbesked eller 
andra kompletterande villkor är uppfyllda.  

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Vilka rapporter och dokument en kontrollansvarig ska upprätta efter en besiktning är ett avtalsförhållande mellan KA och 
updragsgivaren.

Närvarar kontrollansvarig vid en besiktning kan en rapport över händelsen upprättas likväl som ett vanligt platsbesök.

SLUTSATS
Föreligger skäl för KA att ana att en besiktning som är nödvändig för dennes rekommendation till slutbesked 
kommer att gå oriktigt till förväntas att KA närvarar. I annat fall anses det tillräckligt att KA tar ställning till de 
utlåtanden besiktningarna genererar. 

Entreprenadbesiktningar avgör ett avtalsförhållande och är sällan underlag för slutbesked. Att ställa krav att KA ska 
närvara vid dessa är rimligtvis inte plan och bygglagens avsikt. Entreprenadbesiktningar är frivilliga om de inte angivits 
som krav av byggnadsnämnden.

Att KA ska närvara vid besiktningar vilka är myndighetskrav kan låta rimligt, t ex obligatorisk ventilationskontroll - OVK 
eller hissbesiktning. Det är dock besiktningsmannen för respektive besiktning som ansvarar och KA har inget mandat att 
påverka varken besiktningar eller besiktningsman. KA ska ta del av dessa besiktningsutlåtanden. 

Byggherren är i beroendeställning av att KA lämnar sin rekommendation till slutbesked och att slutbesked lämnas. Att 
säga emot en KA som vill närvara vid besiktning är svårt. Att säga emot en byggnadsinspektör som säger att KA ska 
närvara vid besiktning med hänvisning till PBL är ännu svårare. För byggherren är det en kostnad att kontrollansvarige 
närvarar vid besiktningar.

Det kan finnas fördelar med att KA närvarar vid besiktningar och har ett omfattande uppdrag. Det är rimligen upp till 
byggherren att fritt välja om kontrollansvarig ska närvara vid besiktningar. 
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ENERGI- OCH MILJÖPRESTANDA

INFORMATION OM OMRÅDET
Frågan om miljö och energianvändningen aktualiseras allt oftare vid entreprenadbesiktningar, sannolikt i samband med 
att intresset för miljö har ökat generellt i samhället. 

Är det förväntat att entreprenadbesiktningsmannen vid en entreprenadbesiktning tar ställning till miljö- och 
energiprestanda? 

OLIKA FÖRHÅLLANDEN

1. Myndighetskrav
Boverket ställer myndighetskrav avseende byggnaders miljö och energikrav. Dessa krav ställs gentemot byggherren och 
inte entreprenören varvid kraven normalt inte bedöms av entreprenadbesiktningsmannen. 

Kraven kan kontrolleras bland annat med hjälp av specifika kontrollpunkter i kontrollplanen eller andra intyg. Detta är ett 
förhållande mellan byggherren och byggnadsnämnden och kontrollansvarig (KA) bistår byggherren. 

Beställaren, vanligtvis byggherren, kan avtala med entreprenören att entreprenaden omfattar även vissa myndighets-
krav. Myndighetskravet blir då även ett avtalsförhållande varvid det kan omfattas vid entreprenadbesiktningen. Vid en 
konsumententreprenad är det fackmässigt att entreprenören utför ålagda åtaganden enligt kontrollplanen vilket medför 
att de omfattas av entreprenaden om inte annat specifikt avtalats.

2. Avtalat utförande
En entreprenadbesiktningsman ska ta ställning till om en entreprenad utförts kontraktsenligt, dvs enligt vad som är 
avtalat och beställt.

Parter kan avtala om att entreprenaden ska utföras med bättre energi- och miljöprestanda än boverkets minimikrav. 

3. Energiprestanda
I en entreprenad måste specifik energiprestanda avtalas för att besiktningsmannen vid en entreprenadbesiktning ska 
kunna bedöma om fel i entreprenaden föreligger.

Energiprestandan avser förenklat skrivet den mängd energi som används vid nyttjande av byggnaden. 

4. Miljöprestanda
Miljöcertifieringar är ett sätt att redogöra för byggnadens miljöprestanda utifrån fastslagna kriterier som ingår i respektive 
miljöcertifieringssystem. 

Miljöcertifieringar är uppbyggda på olika sätt och innehåller olika kriterier. Några förekommande certifieringar är:
  LEED
   Miljöbyggnad
  GreenBuilding
  Breeam
  Svanenmärkta hus, ”Svanen”

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION

Entreprenadhandling:
Entreprenadhandlingarna eller andra överenskommelser är underlaget för bedömningen vid en entreprenadbesiktning. 

40
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Miljöcertifiering:
Vid miljöcertifieringar projekteras vanligtvis för en specifik energiprestanda. Vanligt är att verifiering ska ske efter två år 
för att byggnaden ska få certifieringen fastställd och tillhörande certifikat utfärdat.

SLUTSATS
Saknas avtalshandling vilken preciserar och ställer krav på energi- och miljöprestanda samt hur det ska 
verifieras är det sannolikt att fel inte kan göras gällande vid en entreprenadbesiktning.

Verifieringen av energiprestanda bör ske mot uppmätta värden, vilket kan vara mer eller mindre komplicerat utifrån den 
mängd mätpunkter som finns i bygganden. Då mätning av energianvändningen för byggnaden är komplicerat krävs ofta 
särskild energikunskap.

Är energi- och miljöprestanda avtalat och omfattas vid en slutbesiktning kan tillämpliga förhållanden anstå till senare 
bedömning eller kompletterande slutbesiktning.

Det är rimligt att byggnadens energi- och miljöprestanda bedöms mot entreprenadhandlingar före garantitidens 
utgång. Förbrukar byggnaden mer energi än avtalat är det ett fel. Saknas certifikat eller annan verifiering avseende 
avtalad certifiering är det ett fel.

Lämpligt är att energi- och miljöspecialister1 kontrollerar och redovisar byggnadens prestanda. Efter överenskommelse 
med entreprenadbesiktningsmannen kan ett utlåtande från en särskilt kunnig tillföras entreprenadbesiktningen. 
Entreprenadbesiktningsmannen tar då ställning till om fel i entreprenaden föreligger.

Ska energi- och miljöprestanda besiktigas förväntas att det särskilt preciseras i avtalet med 
entreprenadbesiktningsmannen.

Entreprenadbesiktningsmannen utför vanligtvis en okulär byggnadsteknisk undersökning vilket betyder att 
byggnadens energi- eller miljöprestanda ej omfattas. 

 

1 Lämplig energi- eller miljöteknikkonsult kan bland annat sökas genom Energi- & Milljötekniska föreningen.
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TRÖSKELHÖJD

INFORMATION OM OMRÅDET
Vilken höjd får det vara på en tröskel för att den ska anses tillgänglighetsanpassad?

Boverkets byggregler anger att dörrar och portar ska utformas så att de medger passage med rullstol. Idag förekommer 
olika förväntningar på acceptabel tröskelhöjd.

1. Nyproduktion
Vid nyproduktion ska byggnaden vara tillgänglighetsanpassad om inte annat är angivet för den specifika produktionen.

2. Ändring, tillbyggnad och ombyggnad
Vid ändring, till- och ombyggnad gäller samma krav som vid nyproduktion. 

Stambyte och renovering av badrum är normalt underhåll varvid nyproduktionsreglerna vanligtvis ej är krav. 

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Ingen särskild egenkontroll förväntas.

Tröskelns tillåtna höjd och utformning kan vara angiven i kontraktshandlingar.

SLUTSATS
Det förekommer olika mått och utformningar av trösklar. Efter en sammantagen bedömning av olika 
skrifter och åsikter är Entreprenadrådets riktlinje att en tröskel får vara max 20 mm hög för att anses 
tillgänglighetsanpassad.

Vid dörr och portöppningar som inte behöver tröskel av funktionsskäl ska trösklar undvikas. Om tröskel är nödvändigt 
ska det alltid strävas efter en så låg och tillgänglig tröskel som möjligt. 

Vid renovering är det förväntat att entreprenören upplyser och får godkännande av beställaren om nyproducerade 
trösklar kommer att överstiga 20 mm.

Olika kommuner och handläggare kan tyvärr ställa olika krav vilket gör det svårt att veta vad som gäller.

 

21
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GLAS – DEFEKTER OCH SKADOR

INFORMATION OM OMRÅDET
Vid såväl glasproduktion som montage av glas förekommer olika defekter och skador. Hur dessa ska hanteras är ett 
tvistigt område och frågan aktualiseras under hela byggprocessen och ansvarstiden.

1. Olika defekter och skador
Det förekommer många olika defekter i glas. Vissa tillkommer i tillverkningsprocessen och andra vid hanteringen av 
glaset. Skador kan också orsakas av brukaren. Vid byggproduktionen är det vanligt förekommande att glaset påverkas 
mer eller mindre. Vanligt förekommande förhållanden är:

  Optiska defekter och brytningsfel
  Newtonringar - ser ut som regnbågsfärg på glaset
  Märken efter sugkoppar - framträder vanligtvis som ringar
  Repor i glaset - kan komma från produktionen, hantering eller från putsning
  Sprickor
  Olika skador - rinningar av olika slag, stänk från sliprondeller
  Skadade eller ojämna lister och kladdig fästmassa

2. Personsäkert glas
Under vissa förutsättningar förväntas att glaset är personsäkert, ofta för att hindra fall eller skärskador. För att begränsa 
risken för skärskador kan glaset vara härdat och för att begränsa risken för fallolyckor kan glaset vara laminerat. Endast 
härdat glas begränsar inte risken för fallolycka. Med instrument kan man mäta glasets uppbyggnad.

Riktlinje nr 43.  Utgåva maj -20
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EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Det går att efterfråga dokumentation från leverantören vilken redovisar vilket glas som levererats. Det är inte standard att 
dokumenten medföljer. För att förstå stämplar på glaset och koder på profilen krävs vanligtvis särskild kompetens.

Egenkontroll avseende glasmontering kan exempelvis avse att rätt glas är monterat på rätt sida eller att glaset är vänt åt 
rätt håll.

Svensk Planglasförening har upprättat riktlinjer för reklamationshantering vilka huvudsakligen nyttjas av producenter, 
grossister och andra vilka träffat avtal att följa deras riktlinjer. Riktlinjerna omfattar glas som produkt, och fel efter 
insättning omfattas ej av riktlinjerna. 

SLUTSATS
Tydligt framträdande defekter och skador på glas förväntas att besiktningsmannen upptäcker vid en slutbesiktning. 
Har defekten eller skadan ändå förbisetts kan de normalt likväl påtalas inom 6 månader från entreprenadens 
godkännande. Framträdande defekter är vanligtvis skäliga att avhjälpa om inte särskilda skäl föreligger.

Mindre defekter eller skador upptäcks oftast först under speciella betraktelseförhållanden som vinklar, solsken och 
temperaturer och kan därför bedömas som dolda vid besiktningstillfället. Dessa förhållanden kan normalt påtalas som 
garantifel. Mindre defekter kan vara enkla att avhjälpa, i annat fall kan de vara oskäliga att avhjälpa.

Under garantitiden ska entreprenören visa att felet ej förelåg vid avlämningen, dvs oftast vid tillfället för 
slutbesiktningen. Detta är svårt att påvisa exempelvis med putsrepor. Med hänsyn till förfluten tid och antal putsningar 
blir det svårare för beställaren att göra gällande att reporna beror på entreprenören.  

Entreprenader är till stor del ett hantverk och det kan dessvärre bli en mängd smärre fel, skador och defekter av mindre 
betydelse vilka kan kallas för toleranser. Även för glas är skäligt att vissa toleranser accepteras.
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IMMA PÅ FÖNSTER

INFORMATION OM OMRÅDET
Ibland uppstår imma, dvs kondens, på fönsterrutor. Vanligtvis är detta något som framträder på nyproducerade 
flerfamiljsfastigheter och blir vanligtvis en fråga vid garantibesiktningar.

Kondens kan bero på olika faktorer och kan hanteras på olika sätt. 

1. Fel eller ej
En fönsterruta är producerad transparent för möjligheten att se igenom den och att den ska släppa igenom dagsljus. 
Uppstår kondens försvinner funktionen med genomsikten av fönstret och det är då ett funktionsfel om syftet med fönstret 
är genomsikten.

Är fönstrets enda syfte att släppa igenom dagsljus anses funktionen finnas kvar.

Kondens på fönstret är ett oönskat förhållande.

2. Orsak
Kondensen uppstår när daggpunkten uppnås genom att varm luft innehållande mer fukt än kall kyls ner och 
kondenserar. 

Särskilt på utsidan av fönster med låga U-värden riskerar kondens att bildas under vissa väderförhållanden. Kondens är 
en problematik som uppstår när huset och fönstren ska vara energieffektiva.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Egenkontroller, provningar och bilder över montage och produktion kan få avgörande betydelse vid utredning av 
eventuella fel vilka kan beröra kondensen.

Beställare och entreprenör kan i förväg överenskomma i vilken omfattning imma får förekomma och upprätta bilder samt 
beskrivande text.

SLUTSATS
Imma innanför yttersta glasrutan är alltid ett fel och entreprenören är ansvarig och avhjälpande förväntas. Fukten 
riskerar att minska fönstrets eller omgivande materialets livslängd.

Att imma på utsidan av yttersta glaset förekommer är en effekt som i viss omfattning förväntas och måste accepteras. 

En objektiv besiktningsman kan ta ställning till omfattningen av imman och bedöma om det är ett fel och om avhjälpande 
ska ske. Hur imman påverkar möjligheten att bruka entreprenaden på avsett vis är vägledande. 

Frost är att jämställa med imma såväl utvändigt som invändigt.

Anledningen till kondens kan vid behov utredas och följande är några av frågorna som ska ställas.
  Uppfyller ventilationen rätt krav
  Är det rätt temperatur i fastigheten
  Är fönstret monterat och drevat korrekt
  Har ingrepp gjorts vilket påverkar fönstret, t ex montering av persienner.
  Är fönstret rätt tillverkat
  Hindrar gardiner, växtlighet eller annat ventilationen och värmen
  Nyligen duschat eller kokat pasta

Det förväntas att fastigheter projekteras för att begränsa imma på fönster bland annat genom att ta hänsyn till fönstrets 
placering i väggkonstruktionen och fastighetens invändiga värmefördelning och ventilation. 
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BÄNKSKIVOR AV TRÄ ELLER LAMINAT, FOGSPRÅNG

INFORMATION OM BÄNKSKIVOR
Bänkskivor förekommer oftast som avställningsyta i fönster, kök och tvättstugor. Denna riktlinje är applicerbar på platser 
för normalt brukande, dvs hemmamiljö och liknande användning.

Slår glaset i skarven på bänkskivan i köket eller riskerar skarven att gå sönder och bli fuktskadad?

Montage av bänkskivor sker för hand och det uppstår vanligtvis olika avvikelser. Entreprenadrådets definierade 
toleranser är gränsen för vad Entreprenadrådet anser är fackmässigt montage.

1. Skarvning
Det finns olika sätt att skarva bänkskivor. Samtliga skarvar är godkända och utgår ifrån vad som är beställt. 

Samtliga skarvar ska vara homogena. Öppna skarvar, dvs glipor, får inte förekomma. 

Bänkskivor ska vara förankrade för att hindra att glipor uppstår över tid. Ett vanligt sätt är genom användande av 
kopplingsbeslag. Det kan även vara i form av limning, förband eller liknande. Observera att vissa bänkskivor kräver 
rörelsemån och då inte kan fästas utan möjlighet till rörelse.

Samtliga skarvar ska vara fogförseglade för att vara skyddade mot fukt. Färgen på fogen får inte skilja sig från kulören 
på skivan så mycket att den sticker ut och uppfattas avvikande.

Bänkskivor med längder under tre meter ska inte skarvas om inte särskilda skäl föreligger.

2. Laminerad bänkskiva
Med laminatbänkskiva avses en kärna i skivan med ett limmat laminat ovanpå kärnan. Normal tjocklek på laminatet är 
runt 0,7 mm och förekommer i många olika tjocklekar och strukturer.

  Fogsprång får vara max 0,25 mm.
  Springa mellan två skarvade skivor får uppgå till max 0,25 mm bred, ska vara fogförseglad och får ej vara längs 

med hela skarven.
  Bänkskivans kärna får aldrig synas.
  Kantlister ska ha god vidhäftning och får inte vara lösa.

3. Homogen träbänkskiva
Homogen träbänkskiva innebär att det är ett eller flera olika trämaterial rakt igenom bänkskivan, dvs en vanlig  
bänkskiva av trä.

  Fogsprång får vara max 0,25 mm.
  Springa mellan två skarvade skivor får vara max 0,5 mm och ska vara förseglad.
  Samtliga synliga kanter ska vara dövade, dvs bearbetade.
  Glipor mellan stavar får ej förekomma.
  Mindre urslag efter kapning får förekomma i mindre omfattning och kanterna ska vara dövade. Riktlinje för längd 

och bredd är max 2 mm och ska bedömas i varje specifikt fall, särskilt beroende på urslagets placering. 

17
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EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Dokumentationen kan beskriva bänkskivans behandling.

Underhållsinstruktioner kan lämnas.

I förekommande fall ska särskilda instruktioner för brukande och underhåll lämnas. 

SLUTSATS
Bänkskivor är ett hantverk där defekter och toleranser får förekomma. Bänkskivorna ska bedömas mot funktionen att 
klara det brukande och den miljö bänkskivan är monterad i.

Skador som framträder efter normalt brukande kan vara garantifel. Exempelvis sprickor mellan stavar och kantlister som 
lossnar. 

Bedömning av garantifel ska bland annat utföras mot lämnad underhållsinstruktion och ifall brukaren följt och 
dokumenterat underhållet.

Underlimmad diskho får aldrig ha en öppen glipa mot bänkskivan. Eventuell glipa ska vara förseglad.

ER rekommenderar att entreprenör och beställare skriftligt överenskommer maximalt fogsprång, särskilt avseende 
laminatbänkskivor. Vid flertalet produktioner ställer brukaren högre krav än vad produktionen kan leverera varvid frågan 
om fogsprång blir aktuell.

Vid bedömning av toleranserna har hänsyn tagits till att skarvarna ska hålla över tid och frågan om garantifel ska 
undvikas. 

Källhänvisning:
-Entreprenadrådet
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SVIKT I PARKETTGOLV

INFORMATION OM OMRÅDET
Golv får svikta och vara buktiga, men hur ska det bedömas?

1. Svikt i bjälklag, stomme
Under ett golv finns ett bärande bjälklag. Det bärande bjälklaget består vanligtvis av gjutna betongplattor eller av 
träbalkar.

Stommen ska vara och upplevas stum. Medger bjälklaget så pass mycket svikt att det är märkbart på möblerna att en 
person går på golvet sviktar det för mycket. Det finns inget mått eller tolerans för att bedöma ett bjälklags svikt. 

Missljud som gnissel och knarr ska ej förekomma i ett bjälklag.

Bjälklaget förväntas vara dimensionerat och producerat enligt konstruktionsritning. Spännvidden på bjälklaget är 
avgörande för dimensionen och materialval. 

2. Mellanbjälklag, vanligtvis isolering
Mellan ett golv och det bärande bjälklaget kan det förekomma material av olika slag, exempelvis cellplast, platon-matta, 
golvreglar av trä, flytspackel, sand, spånskivor, åldersbeständig plast och cellbetong.

Samma krav gäller för mellanbjälklaget som för det bärande bjälklaget. Det ska vara och upplevas stumt. Det finns inget 
mått eller tolerans för att bedöma ett mellanbjälklags svikt. 

3. Svikt i parkettgolvet
Brädorna i ett parkettgolv är något kupiga, konvexa, från produktion och kan även vara något böjda. Brädans 
geometriska form har obefintlig påverkan på golvets svikt förutsatt att brädorna inte har produktionsfel eller att brädorna 
utsatts för fukt och värme. Brädan i sig sviktar med andra ord inte mot ett plant underlag.

4. Svikt mellan parkettbrädan och underlaget
När det sviktar i ett golv är det vanligtvis mellan bjälklaget och golvbrädorna vilket oftast beror på att underlaget inte är 
tillräckligt plant.

Parkettgolvet får svikta lika mycket som golvets leverantör och monteringsanvisning anger att underlaget får vara 
buktigt. Normalt gäller att buktigheten på underlaget får vara max +/- 3 mm på en sträcka av 2 meter. Det innebär att om 
en 2m rätskiva ligger på golvets toppar får glipan under vara max 3mm. 

På mätsträckan 2.0 meter får glipan vara max 3 mm. 
På mätsträckan 1,0 meter får glipan vara max 2 mm. 
På mätsträckan 0,25 meter får glipan vara max 1,2 mm.

5. Fogsprång lamellparkett
Mellan två lamellparkettbrädor, ”vanlig golvparkett”, får det vara ett fogsprång om max 0,2mm.

6. Glipor mellan golvbrädor
Det finns olika toleranser för glipor, springor, mellan golvbrädor angivna. Glipor förekommer alltid. Beroende på antal och 
placering förväntas springor från 0 mm upp till enstaka på 1,0 mm under garantitiden. 

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Vid en egenkontroll för golvläggning kan kontrollpunkterna avse exempelvis rörelsemån runt golvet och underlagets 
beskaffenhet som fukt och jämnhet.  Golvets och underlagets fukthalt kan kontrolleras före läggning. 
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SLUTSATS
Ett golv och dess underlag förväntas vara plant och stumt.

Mätning av buktighet sker med fördel ovanpå ett lagt golv och glipans storlek mellan rätskivan och golvet ska understiga:
  3 mm vid en mätsträcka av 2,0 meter,
  2 mm vid en mätsträcka av 1,0 meter,
  1,2 mm vid en mätsträcka av 0,25 meter.

Mätning sker enklast med rätskiva på golvets toppar och mätning av glipan under. Sämsta förhållandet får användas 
vilket innebär att det är ok att pressa ner golvet med foten. Samtliga mätsträckor får användas. 

Golvet kan svikta uppåt från ett plant underlag varvid glapp och svikt då kan upplevas. Detta förhållande ska inte 
förekomma och kan bero på bristande rörelsemån eller fastlåst golv.

Knarr, gnissel eller annat missljud som beror på golvets svikt ska inte förekomma. 

Glipor mellan två golvbrädor ska inte vara så stora att vatten och smuts kan tränga ner och väsentligt förkorta golvets 
livslängd. Glipor upp till 0,2 mm får förekomma i större omfattning och enstaka glipor upp till 1,0 mm får förekomma. Var 
springan är placerad ska tas i beaktande och tid sedan slutbesiktning.

Vid sand som underlag är det olämpligt att vid besiktning ange ett förhållande vilket ska anstå till senare bedömning, S – 
förhållande. Luften som pressas fram och tillbaka mellan sanden och golvet försämrar snarare förhållandet över tid.

Vid besiktning ska fuktförhållanden och temperaturer tas i beaktande. Relativ fuktighet i luften under 20% eller över 60% 
och temperatur i luften under 18 eller över 30 grader ska undvikas.

Riktlinjen behandlar inte golvets lutning

 

Rätskiva

2,0 m

Max 3,0 mm

1,0 m

Max 2,0 mm

0,25 m

Max 1,2 mm
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KNARRANDE TRAPP

INFORMATION OM OMRÅDET
Ett vanligt förhållande vid besiktning är att trappan knarrar, gnisslar, knäpper och har andra missljud. 

Hur mycket en trappa får knarra och vad som är felaktigt knarr kommer emellanåt på tal framförallt vid 
garantibesiktningar.

1. Prefabricerad trapp
Trappan produceras i fabrik och monteras på plats i byggnaden. 

2. Platsbyggd
Trappan i sin helhet uppförs i byggnaden. 

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Att trappan är tyst och utan missljud kan vara en kontrollpunkt i en egenkontroll avseende trappan.

SLUTSATS
En prefabricerad trappa kommer ha en mindre mängd knarr och till viss del upplevas sviktande. En platsbyggd trappa 
förväntas vara mer stum och tystare än en prefabricerad. Likväl kommer ljud förekomma i båda trapporna eftersom trä är 
ett material som rör sig i samband med förändring av omgivande klimat.

Ibland framträder missljud endast vid vissa tillfällen som på morgonen eller när man kommer hem efter jobbet. Dessa 
missljud är förväntade och beror på materialets rörelser och egenskaper. 

Det förekommer att trappleverantörer reserverar sig och upplyser sina beställare om att trappor kan knarra. Vanligt är 
även att motsvarande information inte vidarebefordras till brukaren.

Riktlinje nr 46.  Utgåva oktober -20
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En trappa får knarra på grund av naturligt ljud i materialen. Missljud som däremot beror på lösa steg, bristande montage, 
sättning, krympning och liknande ska vanligtvis åtgärdas.

För trappor som kräver efterspänning eller efterjustering är det lämpligt att baksidan är åtkomlig eller att skruvar och 
andra infästningar på annat sätt är möjliga för åtkomst. 

Vid en besiktning kontrolleras om missljud förekommer i trappan. Kontrollen sker genom provning och gång i trappan. 
Förhållandet kommer vanligtvis på tal vid garantibesiktning. 

Bedömning av knarr i trapp är till sist subjektivt. En besiktningsman förväntas ha den erfarenhet och kunskap 
som är nödvändig för att bedöma om det är naturliga och förväntade ljud i trappen eller om det är något fel i 
produktionen eller underhållet. Besiktningsmannen ska vid en entreprenadbesiktning bedöma om trappan är 
avtalsenlig.
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GLIPA MELLAN SOCKEL OCH VÄGG / GOLV

INFORMATION OM OMRÅDET
En golvsockel (även golvlist) är den byggnadsdelen som utgör väggens avslutning mot golvet. Golvsockelns tekniska 
uppgift är dels att dölja spalten mellan golvbeläggning och vägg, dels att skydda väggens nedersta delar mot nötning.

Vid montage kan en glipa uppstå mellan sockeln och golvet eller mellan sockeln och väggen.

1. Glipa mellan sockeln och golvet 
En golvsockel ska vara monterad dikt mot golvet. Sockeln är förhållandevis styv i profilens höjd och golvet måste inte 
vara helt plant. Naturligt uppstår en glipa mellan sockeln och golvet.

  Glipan får vara max 1,2 mm om glipans längd understiger 0,25 meter
  Glipan får vara max 2,0 mm om glipans längd är längre än 0,25 meter och understiger 1,6 meter
  Glipan får vara max 1,6 meter lång innan anläggning mot golvet. (Sockeln får inte ligga i luften hela längden.)

2. Glipa mellan sockeln och väggen
En golvsockel ska vara monterad dikt mot väggen. Sockeln har en viss styvhet även vid böjning och väggen måste inte 
vara helt plan. Naturligt uppstår en glipa mellan sockeln och golvet. 

  Glipan får vara max 1,2 mm om glipans längd understiger 0,25 meter
  Glipan får vara max 2,0 mm om glipans längd är längre än 0,25 meter och understiger 1,6 meter
  Glipan får vara max 1,6 meter lång innan anläggning mot väggen. (Sockeln får inte glipa hela längden.)

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Inga egenkontroller och ingen dokumentation förväntas.

SLUTSATS
Det finns idag inga angivna toleranser som anger glipans storlek. ER:s riktlinje bygger på vad som bedöms vara 
fackmässigt montage samt befintliga toleranser för golv och väggar.

Platsmålade golvsocklar ska inte glipa mot vägg, fogning eller motsvarande förväntas.

Platsmålade golvsocklar ska inte ha synliga dyckertskallar, spackling eller motsvarande förväntas.

Fabrikslackade golvsocklar får ha synliga dyckertskallar. Spikarna ska vara jämnt placerade.

Golvsocklar ska inte fogas mot golv som kan röra sig, vanligtvis parkett.

Är utförande, referensmontage, normerande besiktning eller annat angivet ska bedömning utföras mot dessa.

2,0 mm är normal tjocklek på en tumstock och kan användas som passbit för att kontrollera glipans bredd.

 

11
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Får ej fogas

1,60 m

Max 2,0 mm

0,25 m

Max 1,2 mm

0,25 m

Max 1,2 mm

1,60 m

Max 2,0 mm

0 mm
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CEMENTBASERADE FOGAR FÖR KAKEL OCH KLINKER

INFORMATION OM OMRÅDET
Plattsättning är ett hantverk. Ett av momenten är att foga springorna mellan plattorna. Emellanåt blir det variationer i 
fogens utseende. 

Riktlinjen avser cementbaserad fog, även kallad fogmassa, placerad mellan keramiska-, sten- eller andra sorters plattor 
inomhus. En cementbunden fog är sammansatt av olika beståndsdelar bland annat cement, sand, pigment och vatten.

1. Vid avlämnande av entreprenaden, vid slutbesiktning
Vid avlämnandet förväntas fogen vara jämn i kulören. Det förväntas även att fogen har en jämn geometrisk form, dvs 
utan hål, luftfickor, porer eller annan ojämn yta.  

Applicering av fogar är ett hantverk varvid mindre färgvariationer och ojämnheter normalt uppstår. Förhållandet ska inte 
vara av sådan karaktär att det är visuellt framträdande vid normal belysning och normalt betraktelseavstånd. Bedömning 
gäller även partiella lagningar och andra avhjälpande av tidigare avvikelser.

Fog med tillsatt färgpigment är känsligare än fog utan tillsatt färgpigment varvid noggrannare produktion vanligtvis är 
erforderligt för att uppnå ett fullgott resultat. 

Med noggrannare produktion avses exempelvis rengöring av verktyg, torktider, temperaturer och 
blandningsförhållanden.

2. Under garantitid, vid garantibesiktning
En cementbaserad fog ändrar inte färg utan yttre påverkan. Vid nyttjande påverkas fogen och kan ändra kulör på grund 
av yttre påverkan. Det förväntas att fogen tar åt sig smuts och kemikalier.

Kalkavsättningar förväntas uppstå på och i anslutning till fogen när det är ett kalkrikt vatten.

I plats för bad och dusch förväntas särskilt påverkan av tvål, fett och hudavlagringar.

Under garantitiden kommer fogen att påverkas, exempelvis: 
1. Sprickor som framträtt och fog som lossnat är garantifel. Partiellt lös fog ska inte förekomma.

2. Mikrosprickor, mycket små sprickor som knappt är synliga för ögat, får förekomma och det förväntas att de 
bevakas och anstår till bedömning vid senare tillfälle, S-förhållande. Slutgiltig bedömning ska ske före garantitidens 
utgång om parter ej överenskommer annat. 

3. Fog som blivit missfärgad av tvål, hudrester och annat nyttjande är förväntat och är inte att anse som garantifel. 

4. Kalkavsättningar och andra avlagringar förväntas och är inte att anse som garantifel. Framträder utfällningar 
i större omfattning på grund av bristfällig täckning av fästbruk är det ett garantifel som framträtt, exempelvis i 
golvvinkeln till följd av kanaler.

5. Enstaka fläckar kan bero på att ett ämne t ex tvål legat mot fogen och därmed missfärgat den. Det beror då på 
brukaren och är inte att anse som garantifel.

6. Mikrobiell påväxt i fogen, vanligtvis mindre svarta fält, är förväntat i mindre utsträckning. Vid generell utbredning 
är det inte förväntat och ett fel förutsatt att ventilation, underhåll och andra förhållanden vilka brukaren ansvarar för 
tagits i beaktande.   

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Fogar är fullt synliga och särskild kontrollpunkt avseende fogen är ovanligt. 

Möjliga kontrollpunkter vid en egenkontroll kan behandla att underlaget är rengjort, att rätt härdningstid använts, att 
arbetsverktyg är rengjorda, att arbetet utförts inom rätt temperatur, att tillräcklig torktid erhållits med flera.

29
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SLUTSATS
Bedömning av fogar ska utgå från betraktelseavstånd, dvs där brukaren normalt vistas, för rummet normal belysning 
och utan släpljus. Besiktningsmannen får undersöka fogen närmare på valfritt sätt för att därmed kunna bedöma vad det 
faktiskt är för fel och även beskriva felet på rätt sätt. 

Missfärgad fog får avhjälpas med fogfärg förutsatt att fullgott resultat uppnås. 

Att skrapa ur och ersätta fogen kan vara möjligt under vissa förutsättningar. Risk finns dock att plattor och tätskikt tar 
skada.

Fog vilken missfärgats av bristfälligt påförd silikon eller annan mjukfog är inte förväntat. 

Denna riktlinje behandlar ej fogbredd, fogdjup, eller hur rak fogen ska vara.
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GOLVLUTNING, GOLVFALL, BAKFALL

INFORMATION OM OMRÅDET
Att golvet i ett våtrum lutar, det vill säga faller, åt rätt håll är viktigt. Vattenskador är en av de vanligaste skadorna i 
byggentreprenader. Vid entreprenadbesiktning och överlåtelsebesiktning av en fastighet kommer frågan nästan alltid på 
tal. 

1. Lokalfall, golvfall i plats för bad och dusch
I anslutning till golvbrunnen ska golvet falla 7-20 mm/m enligt Boverkets byggregler. 

2. Golvfall övriga ytor
Övriga golvytor ska enligt Boverkets byggregler falla mot golvavloppet, dvs från 1mm/m eller brantare.

Är lutningen 0 mm/m saknas golvfall mot golvavloppet.

3. Bakfall
Lutar golvet bort från golvbrunnen, dvs -1 mm/m eller mer är det bakfall.

4. Svacka, kvarstående vatten
Svacka, kvarstående vatten och andra uttryck vilka beskriver golvets lutning är sannolikt beskrivningar av att bakfall 
förekommer. Entreprenadrådet rekommenderar att ordet bakfall används alternativt att andra benämningar förtydligas i 
sammanhanget. 

5. Avtalat golvfall
Är golvfall enligt en viss organisation eller branschregel avtalat gäller deras skrifter. Vanliga branschregler är BBV (BKR 
Byggkeramikrådet) eller Säkra våtrum (GVK, AB Svensk Våtrumskontroll).

Parter kan avtala att golvet ej behöver ha golvfall i hela dess yta. Detta förhållande är vanligtvis aktuellt vid större ytor då 
golvfall kommer påverka golvets höjd i förhållande till anslutande golv.  

6. Mätning av golvets fall
Att mäta golvets fall sker enklast med ett digitalt vattenpass. Passet behöver vara kalibrerat vilket kan kontrolleras 
genom att passet visar samma lutning vid start såväl som efter att passet vridits 180°.

Golvets fall ska mätas raka sträckan från mätpunkten mot golvavloppet.

Vid produktioner där mellanväggar vilka ändrar vattenavledningen förekommer ska fallet mätas i den riktning som vattnet 
ska rinna mot golvbrunnen.

Vissa fabriksproduktioner av färdiga badrumsmoduler skapar ett kuvertfall på golven. Vid provning ska då vattnet söka 
sig obehindrat mot golvbrunnen.

Mätning med kula, åt vilket håll den rullar, ger en bra indikation och kan med fördel användas över större ytor. 

Spolning med vatten för att se åt vilket håll vattnet rinner rekommenderas att användas som indikation. Att veta om 
golvet lutar för lite eller för mycket baserat på vattnets rörelse är inte möjligt.    

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Golvets fall ska normalt kontrolleras i en egenkontroll eller ett kvalitetsdokument. Underlaget för tätskiktet behöver ha 
motsvarande fall och egenkontrollen ska visa på detta.

23
Riktlinje nr 23.  Utgåva oktober -18



70

SLUTSATS
Lämnas egenkontroll eller kvalitetsdokument vilka utfäster ett visst golvfall så har dessa en viktig juridisk betydelse 
förutsatt att de är rätt upprättade. Se ER:s riktlinje om egenkontroll för mer information. 

Vid besiktning rekommenderas besiktningsmannen att utgå från lämnade utfästelser alternativt mäta samtliga fall. 
Stickprov av golvens lutning lämnar inget tillförlitligt resultat.  
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TILLÄGG TILL RIKTLINJE NR 23
Riktlinje nr 23.  Utgåva juni-20

Med anledning av stort engagemang och efterfrågan lämnas här ett tillägg till riktlinjen.

AVHJÄLPANDE AV AVVIKANDE GOLVFALL
Det förekommer att golvfallet lutar åt fel håll, dvs från brunnen, eller överstiger 20 mm/m vid mätning ovan färdigt golv, 
särskilt i närhet av golvbrunn. När är avvikelsen skälig att avhjälpa?

Boverkets byggregler – BBR, anger som allmänt råd att golvlutningen bör vara högst 20 mm/m (1:50) för att minska 
risken för olycksfall. 

Boverkets byggregler är en föreskrift och ska efterföljas av byggherren. Eftersom en maximal golvlutning är angivet som 
allmänt råd gäller rådet tills dess någon kan redovisa att utförandet är lika bra eller bättre och att brantare golvfall 
därmed inte ökar risken för olycksfall. 

Brantare golvlutning kan enligt Boverket medföra ökad risk för personskada. Därav är det rekommenderat att en 
besiktningsman noterar ett E-fel och inte ett N-fel, samtidigt ska varje fall och förutsättningar bedömas unikt.

Flertalet uppfattar förhållandet, dvs ett golvfall brantare än 20 mm/m, som positivt eftersom vattnet rinner undan bättre.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Golvets fall kontrolleras vanligtvis och dokumenteras i en egenkontroll eller ett kvalitetsdokument. Till Entreprenadrådet 
framförs ofta att egenkontrollerna och kvalitetsdokumenten inte överensstämmer med faktiskt utförande. Egenkontrollen 
eller kvalitetsdokumentet får likväl en juridisk betydelse. 

SLUTSATS
Det är skäligt att avhjälpa bakfall om inte särskilda förutsättningar är givna eller avtalade.

Om det är avtalat mellan beställare och entreprenör att brantaste golvfallet ska vara 20 mm/m är utgångspunkten att 
entreprenören ska avhjälpa ett brantare golvfall eller träffa en överenskommelse med beställaren. Beställaren kan även 
besluta att felet ej ska avhjälpas. 

Byggherren vilken svarar för att myndighetskrav efterföljs kan vända sig till kommunen för bedömning av utförandet och 
betydelsen inför ett slutbesked.

Entreprenadrådets bedömning är att det vid normala förhållanden i ett våtrum inte är skäligt att avhjälpa golvfall 
upp till 30 mm/m, dvs 50% brantare fall än allmänna rådet, och att risken för olycksfall inte nämnvärt ökat. Påståendet 
är en bedömning baserat på samlad erfarenhet och saknar juridiskt stöd. Statistik eller annat underlag för Boverkets 
beslut om maximalt 20 mm/m har inte kunnat redovisats till Entreprenadrådet.

20 mm/m är likväl ett allmänt råd från myndighet vilket hänvisar till personlig säkerhet och Entreprenadrådet 
rättar sig därefter. Entreprenadrådets slutsats blir därmed att golvfall brantare än 20 mm/m är skäliga att avhjälpa tills:

  Boverket eller kommun meddelar annat, 
  domstol bedömer annorlunda, 
  parterna i en entreprenad träffar en överenskommelse,
  eller att någon kan visa att tillgängligheten är erforderlig och att risken för olycksfall inte har ökat eller är 

acceptabel. 

Merparten av ytan på golvets lutning är möjlig att kontrollera vid slutbesiktning. Ytor under badkar, möbler och andra 
särskilda förhållanden kan medföra att delar är att anse som dolda.

Vid avhjälpande av golvfall med ny plattsättning på befintlig plattsättning ska bland annat tas i beaktande; att tätskiktet 
har fall mot golvbrunnen, nivåskillnader på trösklar, uppvik vid tröskel, golvvärme och fuktsäkerhetsprojektering. Särskilt 
kunnig kan lämna utlåtande över lämpligheten i varje specifikt fall.
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DELREPARATION AV TÄTSKIKT I VÅTRUM

INFORMATION OM OMRÅDET
Det händer att det blir ett läckage i ett våtrum, golvvärmeslingor ska lagas eller att en genomföring behöver flyttas. 
Tätskiktet kan då bli brutet och i behov av en delreparation vid återställandet.  

1. Olika tätskikt
Idag finns olika system vilka används som tätskikt i våtrum, företrädesvis:

  Tätskiktsfolie
  Rollat tätskikt vilket är vätskebaserat
  Plastmatta

Det förekommer även tätskiktsskivor med utseende likt t ex kakel. Reparation av dessa omfattas inte av riktlinjen.

2. Delreparation - lagning
Det finns ingen bestämd definition för vad som är en delreparation eller normalt montage. Entreprenadrådet utgår från att 
en delreparation är en lagning vilken utförs efter att tätskiktssystemet har blivit dolt och överbyggt, normalt av fästmassa 
och plattsättning. Därefter är det inte längre möjligt att följa branschregler eller montageanvisning då åtgärder kräver 
förstörande ingrepp.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Har en delreparation utförts är det lämpligt att särskild dokumentation upprättas vilken redovisar att utförandet följer en 
anvisad metod. Ersättning kan då sannolikt erhållas vid en eventuell framtida skada. 

Det finns inga krav på vem som ska upprätta dokumentationen. Entreprenör, leverantör, kontrollant, besiktningsman, 
fuktkonsult eller annan särskilt kunnig kan vara lämplig.

Riktlinje nr 44.  Utgåva juni-20
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SLUTSATS
Delreparation som blivit överbyggd är dold vid en besiktning. Detta innebär att det endast är dokumentationen som kan 
besiktigas. 

Vätskebaserade tätskikt är inte lämpliga att delreparera på grund av att det är svårt att kontrollera och uppnå full täthet vid 
skarvar.

Plastmattor och foliebaserade tätskikt kan vara möjliga att delreparera med fullgott resultat.

En delreparation av ett tätskikt är möjligt under förutsättning att entreprenören följer leverantörens anvisning för 
reparation. Har leverantörens anvisning följts förväntas att skarvar, lagningar och utförandet i sin helhet blir tätt. 

Tätskiktsleverantören kan ta ställning till var och hur en delrepration kan utföras. Ett utlåtande eller beskrivning från tätskikts- 
leverantören är det som får stor betydelse och är underlag till bedömning för om en delreparation är lämplig eller inte.

Oaktat om tätskiktsleverantören lämnat anvisningar eller inte ansvarar entreprenören för arbetet. Det är förväntat att en 
entreprenör samråder med beställaren före en delreparation.

Storlek och placering av delreparation är i sak inte av betydelse. Alla reparationer och skarvar ska vara täta.

Det finns olika metoder vilka möjliggör provning av skarvarnas täthet och även tekniska hjälpmedel för att konstatera 
läckage i tätskikt. För system med tätskiktsfolie är det relativt nytt och troligtvis på väg att bli vanligare.

Vad Entreprenadrådet känner till förekommer få fuktskador i direkt samband med delreparationer vilket i sig talar för 
att det är möjligt med fullgott resultat. Entreprenörens kompetens är avgörande och sunt förnuft ska alltid beaktas när 
förhållanden hamnar något utanför ramarna.

Det är möjligt för parter att avtala om garanti avseende delreparationen. Förväntat är att en skada till följd av en bristfällig 
reparation framträder inom 2 år förutsatt att utrymmet brukas.

När delar av ytskikt byts ut är det troligt att det blir kulörskillnader i exempelvis fogar och plattor.   
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LUTANDE WC-STOL

INFORMATION OM OMRÅDET
När en WC-stol är golvmonterad på ett underlag uppstår frågan hur mycket WC-stolen får luta. Frågan är av kosmetisk 
karaktär.

Det förekommer olika svar på hur mycket stolen får luta beroende på vem som tillfrågas och svarar. Besiktningsmän 
resonerar olika och fel riskerar att noteras vid besiktning beroende på vilken besiktningsman som är utsedd.

1. Underlaget
Underlaget, dvs golvet under WC-stolen förväntas normalt luta max 10 mm/m mot golvbrunnen. 

Underlaget vilket WC-stolen monteras på ska vara plant. Med plant menas att underlaget inte ska ha fogsprång mellan 
klinkerplattor eller andra ojämnheter och syftet är att stolen ska stå stabilt och inte vicka. Plant är inte samma som 
horisontellt utan lutning. 

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Egenkontroll av golvets lutning förväntas av den som monterar tätskiktet på golvet.

SLUTSATS
En WC-stol som är golvmonterad får luta max 10 mm/m. En vägghängd WC-stol får luta max 5 mm/m.

Om golvmonterad WC-stol lutar för mycket får stolen vägas upp med hjälp av distanser undertill. Mätning sker lämpligen 
med digitalvattenpass mitt på wc stolen. Hänsyn och marginal ska lämnas för fabrikstoleranser på porslinet.

Om lutande WC-stol blir en notering vid en besiktning förväntas entreprenören avhjälpa felet. 

 

16
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LÄTTÅTKOMLIG SERVICEÖPPNING

INFORMATION OM OMRÅDET
Syftet med att ha en serviceöppning är för att beställaren/brukaren ska ha möjlighet till åtkomst av det som är placerat 
innanför. Saknas detta kan kostnader och problem uppstå. Vilka arbeten som förväntas utföras i serviceöppningen styr 
placeringen och storleken på luckan.

Branschregler Säker Vatteninstallation anger idag att rörinstallationer av olika slag ska ha lättåtkomlig serviceöppning. 
Serviceöppningen förväntas vara tillräckligt stor för åtkomst till den service som behöver utföras. Öppningen benämns 
ofta servicelucka, inspektionslucka eller slitslucka. 

När anses då serviceöppningen vara lättåtkomlig? 

1. Placering knuten till behovet att utföra service/avläsning
Olika installationer innanför serviceöppningar har olika funktioner.

  Avstängningsventiler som avses att användas för att minska risken för vattenskador vid ett läckage eller för att 
enkelt kunna byta t ex en köksapparat ska vara åtkomliga för brukaren. 

  Avläsning av vattenmätare ska vara möjlig för brukaren.
  Justering eller avluftning av värmefördelare ska vara möjlig att utföras av brukaren.

Det innebär att en konsument/brukare utan särskild kunskap ska ha möjlighet att komma åt och använda sig av 
funktionen innanför serviceöppningen, utan att behöva demontera någon utrustning eller flytta på tung utrustning.

  Är syftet med serviceöppning åtkomst i samband med reparation är det tillräckligt att en entreprenör kan få åtkomst 
utan förstörande ingrepp.

Det innebär att en tvättmaskin, toalettstol eller kommod kan behöva demonteras eller flyttas vilket förutsätter att 
materialet är möjligt att demontera utan att något går sönder.  

2. Avtalad placering
Det är rätt att producera enligt avtalad ritning. Är serviceöppning inritad utan lätt åtkomlig placering förväntas 
entreprenören meddela beställaren och det rekommenderas att en skriftlig avvikelse upprättas.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Serviceöppningens placering kan vara en kontrollpunkt i en egenkontroll men är vanligtvis inget som förväntas.

SLUTSATS
Åtkomsten av serviceöppningen är knutet till funktionen av installationen innanför och hänsyn ska tas, så att den som är 
tilltänkt brukare själv kan få åtkomst, se punkt 1 ovan.

Det förväntas inte att en normal brukare kan flytta vitvaror eller demontera material för åtkomst till en serviceöppning.

Storleken ska vara anpassad för reparation med nödvändiga verktyg av de installationer som är placerade innanför 
öppningen. 

Serviceöppningar förväntas vara minst 40 x 40 cm för att medge åtkomst med nödvändiga verktyg för service och 
reparation. Är öppningen mindre begränsas funktionen och kan anses som ett fel vid entreprenadbesiktning. Mindre 
luckor är lämpliga endast i syfte för inspektion.

Storlek på öppningen kan avtalas mellan parter. Föreskriven storlek genom till exempel ritning av beställaren medför att 
entreprenören ej är ansvarig.
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AVSTÄNGNING FÖR TVÄTT- OCH DISKMASKIN

INFORMATION OM OMRÅDET
Tvätt- och diskmaskin ska vara försedd med avstängningsventil vars manöveranordning ska vara lätt åtkomlig och 
synligt placerad. Enligt branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 ska manöveranordningen för diskmaskin dessutom 
placeras ovan bänk.

Avstängningens syfte är möjligheten att begränsa risken för vattenskador vid läckage. Avstängningen förenklar även 
service eller utbyte av en maskin.

Vissa försäkringsbolag har som villkor att avstängningsventilen ska vara stängd då maskinen inte brukas.

1. Tvätt- eller diskmaskin för ett hushåll (villa/fritidshus/lägenhet) 
Brukaren förväntas stänga av vattenanslutningen när maskinen inte används, varvid möjlighet att enkelt hitta och nyttja 
funktionen att stänga av vattnet ska finnas. Syftet är att minska risken för vattenskador.

Tvättmaskin 
Tvättmaskin ska normalt placeras i utrymme med golvbrunn eller i kök placerad på vattentätt underlag och försedd 
med läckage-/vattenfelsbrytare försedd med lokalt placerad fuktsensor.

Diskmaskin 
Diskmaskin är normalt placerad i kök där golvbrunn saknas. 

2. Tvätt- eller diskmaskin för flera brukare (normalt flerfamiljshus/storkök/etc.)
I tvättstugor, storkök eller liknande lokaler förväntas golvbrunn i rummet där maskinen är placerad.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Inga egenkontroller eller specifik dokumentation förväntas.

SLUTSATS

Tvätt- eller diskmaskin för ett hushåll (villa/fritidshus/lägenhet)
Tvättmaskin 
För att betrakta en manöveranordning till avstängningsventil som synlig och lättåtkomlig ska brukaren kunna se och 
nå den utan att flytta eller demontera inredningsdetaljer. Manöveranordningen får sitta under en bänkskiva eller i ett 
skåp förutsatt att brukaren enkelt utan ansträngning kan hitta och nyttja funktionen.

Diskmaskin 
För att uppfylla branschregler Säker Vatteninstallation ska manöveranordning till avstängningsventil vara placerad 
synlig och lättåtkomlig ovan diskbänk. Placering kan ske antingen på köksblandare, på köks-/diskbänk eller på vägg 
ovan köks-/diskbänk.

För att uppfylla boverkets krav är ER:s bedömning att det räcker att manöverordningen är placerad enligt ovan 
alternativt placerad synlig och lätt åtkomlig i diskbänksskåpet eller annat aktuellt utrymme i direkt anslutning till 
nyttjandet av diskmaskinen.
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Tvätt- eller diskmaskin för flera brukare (normalt flerfamiljshus/storkök/etc.)
Avstängningsventil alternativt manöveranordning för avstängningsventil ska vara placerad i samma rum och lätt åtkomlig 
i anslutning till aktuell maskin.

Övrigt
Avstängningsventil placerad i schakt eller på annat sätt innanför en inspektionslucka eller bakom en maskin är inte att 
anse som lätt åtkomlig eller synlig och medför att nyttjandet av funktionen kan utebli.

Vid risk för utläckande vatten är läckage-/vattenfelsbrytare ett bra alternativ för att ytterligare öka säkerheten.

Timerförsedd manöveranordning för avstängningsventil rekommenderas av ER. Timerförsedd manöveranordning kan 
vara placerad på valfri plats efter överenskommelse med beställaren.
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ELINSTALLATION I VÅTRUM

INFORMATION OM OMRÅDET
Var får en elinstallation med starkström, exempelvis 230 volts handukstork, placeras i ett våtrum. Är kraven för fuktsäkert 
utförande uppfyllda.

Med våtrum avses ett utrymme där nyttjande av vatten förekommer exempelvis badrum, tvättstuga eller garage med 
vattenutkastare.

1. Genomföring i tätskiktet i plats för bad och dusch
På väggar i plats för bad och dusch ska endast finnas genomföringar för blandare.

Genomföring för elkabel är ett fel om inte annat avtalats.

Genomföringar av skruvar är infästningar och får förekomma förutsatt att det är rätt utfört.
  Om skruven är infäst i massiv konstruktion likväl som försegling med tätningsmassa t ex silicon har betydelse.  

2. Genomföring i tätskiktet för elinstallation i våtzon 1 och 2.
Genomföringar i tätskiktet för elinstallationer får finnas i våtzon 1 och 2. Installationen ska vara möjlig att täta mot 
tätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisning. Elinstallationen ska ej placeras dold. Finns möjlighet ska installationen 
placeras i våtzon 2. 

3. IP klassning och elsäkerhet
IP klassning i våtrum: 

  El-område 0 ska vara minst IPX7 
  El-område 1 och 2 ska vara minst IPX4 för en normal dusch och IPX5 ifall duschmunstycke eller slang med särskilt 

högt tryck förekommer. 
  Utanför EL-områdena anges inte kapslingsklass med hänsyn till fukt. IPX1 eller bättre är förväntat i ett våtrum.

En elapparat som monteras i el-område 0 eller 1 ska vara fast ansluten, fast monterad och även avsedd att placeras i 
el-området enligt tillverkarens anvisning. Samma krav ställs ej i el-område 2. Exempel på elapparater avsedda för el-
område 1 är:

  Duschpumpar
  Ventilationsutrustning
  Vattenvärmare
  Handukstorkar

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Egenkontroll och provning ska utföras av elektrikern. 

Avvikelse ska upprättas om genomföring av kabel skett i plats för bad och dusch.

SLUTSATS
Våtzon och el-område är två separata föreskrifter i anslutning till våtrum. De har olika mått samt betydelse och 
ska inte blandas ihop.

Flera olika faktorer påverkar lämpligheten att montera starkströmsinstallationer i våtrum. Elektrikern ska utföra 
en riskbedömning av helheten före montering av en elinstallation i våtrum.

Förväntas särskild yttre påverkan är det inte lämpligt att t ex montera en handukstork eller hårfön i nära anslutning till 
vatten även fast alla krav kan vara uppfyllda. 
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Genomföring
Risken för fuktskador pga genomföring i tätskikt är beroende av omständigheterna, material och nyttjande. Varje fall ska 
bedömas unikt. Förhållanden att beakta vid bedömning:

  Genomföringens placering
  Genomföringens utformning; kabel, dosa, rör osv
  Väggens material
  Om den är utförd före tätskiktet är applicerat med manschett eller efter.

Limma eller skruva kabel i våtrum
En kabel till en fast installation ska vara fast förankrad, dvs skruvklamrad, stripad i skena eller motsvarande. 

Att limma kabeln är ett fel och kan skada isoleringen. (Gäller ej golvvärmeslingor)

Elektriskt badkar / bubbelbadkar / jacuzzi
Det förväntas att elinstallationerna i badkaret är avsedda för dess brukande. Vid egenimport rekommenderas att 
elinstallationernas klassning, avsett brukande och CE-märkning kontrolleras.

Handdukstork
En handukstork får placeras i el-område 1 förutsatt att den har rätt kapslingsklass, är avsedd för el-området och korrekt 
monterad. I annat fall ska den placeras i område 2 eller övrig yta.

En handukstork kan rivas ner när en person badar eller duschar och medföra att vattnet blir strömförande trots att den 
är inkopplad över jordfelsbrytare. Att detta ska ske är osannolikt och risken är enligt ER bedömd till mycket liten under 
förutsättning att handukstorken är fackmässigt monterad och installerad.

Tvättmaskin
En tvättmaskin ska placeras i el-område 2 eller övrig yta. 

10 cm sockel eller mer innebär inte att tvättmaskinen byter el-område till 2 utan endast från 0 till 1. 

Duschvägg, vägg eller draperi
För att ändra el-område ska det vara en fast vägg, mellanvägg eller duschvägg. Draperi ändrar inte bedömning av el-
område. Den förväntade användningen är vägledande. 

Mätning av el-område från dusch-munstycket
El-området ska mätas från duschmunstyckets fasta placering, hållare eller möjlig placering av hållare.   

El-område och Våtzon
För fullständig bedömning av EL-områden i badrum går det att kontakta: 

Elsäkerhetsverket   www.elsakerhetsverket.se.

Våtzoner anges till viss del olika hos olika organisationer vilket försvårar. För fullständig bedömning av Våtzon kontakta 
respektive organisation, exempelvis:

Byggkeramikrådet   www.bkr.se

AB Svensk Våtrumskontroll www.gvk.se

Säker Vatten   www.sakervatten.se

Övrigt
En beställare får beställa entreprenaden på valfritt sätt. Förhållanden som är beställda och inte följer gällande lagar och 
föreskrifter kan noteras som B-anmärkning vid en besiktning.
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TAPPVATTEN, FÄRSKVATTENPROV

INFORMATION OM OMRÅDET
Är det ett krav att färskvattnets kvalitet provas innan fastighet tas i bruk eller godkänns vid slutbesiktning?

I Boverkets byggregler föreskrivs att installationer för tappvatten ska utformas så att tappvattnet, efter tappstället, 
är hygieniskt och att tappkallvatten efter tappstället ska uppfylla kvalitetskraven i livsmedelsverkets föreskrifter för 
dricksvatten. Vidare föreskrivs att tappvatteninstallationer ska utföras av sådana material att inte ohälsosamma 
koncentrationer av skadliga ämnen kan utlösas i tappvattnet. Installationerna ska inte heller avge lukt eller smak till 
vattnet.

1. Enskild anläggning, till exempel borrad brunn på egen fastighet.
Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om dricksvatten som stöd för tillämpningen av miljöbalken. Socialstyrelsens 
råd omfattar dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar som i genomsnitt 
tillhandahåller mindre än 10m3 dricksvatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer såvida vattnet inte tillhandahålls 
eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.

  För en enskild anläggning är det fastighetsägaren eller en ägarförening som är ansvarig för driften, vattenkvaliteten 
och skötsel. 

  Den som ansvarar för en dricksvattenanläggning är enligt 26 kap. 19§ miljöbalken skyldig att bedriva egenkontroll. 
Hur avancerad kontrollen ska vara anpassas efter mängden dricksvatten som produceras, risker för föroreningar, 
tillgången på vatten och liknande.

För den ansvarige kan följande vara viktiga att tänka på:

 ✔ Analysera vattenkvaliteten. Socialstyrelsens allmänna råd om dricksvatten rekommenderar en analys för enskilda  
 anläggningar minst var tredje år. För övriga anläggningar rekommenderas att analys görs en gång per år.

 ✔ Begär ett brunnsprotokoll av brunnsborraren för din brunn. Protokollet är en värdehandling för fastigheten

2. Levererat vatten, normalt kallat kommunalt vatten
Avser vatten som levereras av leverantör som omfattas av livsmedelsverkets riktlinjer. Dessa leverantörer omfattas av 
noggrann kontroll och prover tas regelbundet i såväl produktionen som i ledningsnätet hos kunderna.

  Det förutsätts att levererat dricksvatten är tjänligt.

3. Övrigt vatten
Är vatten som ej är av dricksvattenkvalitet. Kan vara en ytvattentäkt, rening av havsvatten/regnvatten och andra 
anordningar för vattenförsörjning.

  Särskild hänsyn ska tas till varje specifikt fall för att säkerställa vattenkvaliteten.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Brunnsprotokoll förväntas lämnas efter borrad brunn.

Ägaren av enskild anläggning är ansvarig för nödvändiga kontroller för att säkerställa vattenkvaliteten. Utformningen av 
kontrollerna beror på aktuella omständigheter.

Vid nyproduktion av flerfamiljshus, hotell, äldreboenden, sjukhus, m fl ska renspolning av tappvattenledningar 
dokumenteras före driftsättning. (Gäller ej enfamiljsbostäder eller andra mindre anläggningar.)  
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SLUTSATS
Nyproducerade fastigheter med nytt tappvattensystem ska vara utförda enligt branschregler Säker 
Vatteninstallation för att förhindra uppkomst av legionella, utfällning av skadliga ämnen och annan fara för 
hälsa. Vid levererat vatten kan färskvattenprov inte ställas som krav om det inte är angivet i beställningen. Detta 
ansvar åligger vattenleverantören och vid myndighetskrav byggherren.

Kommunen kan ställa olika krav innan driftsättning. Detta ska då hanteras i samband med bygglovshandläggningen och 
startbeskedet och är byggherrens ansvar.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare med egen vattenförsörjning rekommenderas att ta kontakt med 
relevant myndighet, huvudsakligen kommunen och livsmedelsverket, för rådgivning och särskilda regler för 
specifik plats.

Tappvatten omfattas av flera lagar och direktiv från bland annat miljöbalken, Socialstyrelsen, Plan- och bygglagen och 
EU:s lagstiftning. 
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TAPPVATTENTEMPERATUR & TID

INFORMATION OM OMRÅDET
Vid garantibesiktningar av flerfamiljsfastigheter är det ett vanligt påstående att det är felaktiga vattentemperaturer i 
fastigheten. Vad gäller och varför blir det så olika bedömningar?

Tappkallvatten är ett livsmedel och det finns många olika krav att ta hänsyn till. Nedan text är en riktlinje och inte 
en fullständig redovisning. För juridiskt kompletta svar rekommenderas att ni kontaktar myndigheterna. Det har 
Entreprenadrådet gjort.

1. Tappvatten
Tappvatten är en samlingsbeteckning för tappkallvatten och tappvarmvatten. 

Tappkallvatten definieras som ”kallt vatten av dricksvattenkvalitet”. Även benämnt dricksvatten. Medan tappvarmvatten 
definieras som ”uppvärmt tappkallvatten”.

När dricksvattnet lämnar vattenleverantören för vidare distribution till kunden ska temperaturen vara max 20 °C. Vilken 
temperatur dricksvattnet maximalt ska ha när det kommer fram till kunden är inte reglerat. 

2. Temperatur på uppvärmt tappkallvatten, tappvarmvatten – normalt ”varmvattnet”
Gränsvärden för varmvattnets temperatur är angivet i Boverkets byggregler och i branschregler. Gränsvärdena varierar 
beroende på olika förhållanden och vanligtvis samtalas om:

  Temperatur vid tappvattenstället i ett bostadshus förväntas vara mellan 50-60 °C.
  I förskolor eller andra fastigheter där det finns särskild risk för olyckor får inte temperaturen överstiga 38 °C för att 

minska risken för brännskador.
  Med jämna mellanrum ska temperaturen på varmvattnet normalt höjas till 60 °C för att reducera risken för 

legionellatillväxt. Detta gäller för t ex värmepumpar som normalt ligger med lägre temperatur på tappvarmvattnet 
vid normal drift.

Väntetid: 
Det är även angivet i Boverkets byggregler att rätt tempererat tappvarmvatten ska erhållas utan besvärande väntetid. 
Vad som är besvärande väntetid blir en subjektiv bedömning tills anvisningar lämnas.

Det är även angivet att installationen av vattenledningar och vattenvärmare bör vara sådan att tappvarmvatten, dvs 
minst 50 °C varmt vatten, erhålls inom 10 sekunder vid ett flöde av 0,2 l/s. Följaktligen ska varmvatten erhållas inom 20 
sekunder vid ett flöde av 0,1 l/s. Det specificerade tidskravet gäller ej enbostadshus.

För att erhålla varmvatten tillräckligt snabbt förväntas att större fastigheter projekteras med varmvattencirkulation och 
förhållandevis korta avstick från cirkulationen och in till respektive tappställe.  

3. Temperatur på tappkallvatten – normalt ”kallvattnet”
Eftersom det inte finns något gränsvärde för hur varmt tappkallvattnet får vara när det når fastigheten finns inte heller 
någon gräns för hur varmt kallvattnet maximalt får vara vid tappstället. 

Boverkets allmänna råd att stillastående tappkallvatten maximalt får vara 24 °C efter 8 timmar är inte praktiskt 
applicerbart när det inkommande vattnet till fastigheten får vara varmare. 

Det som anges är att installationer ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt.

Väntetid: 
Eftersom inga gränsvärden med en viss temperatur finns för inkommande tappkallvatten finns inte heller några krav på 
hur snabbt tappkallvattnet ska komma ur kranen med en viss temperatur.

4. Nedkylt vatten
För att uppnå ett friskt och gott vatten behövs ibland att vattnet kyls ned. Det finns inga regleringar avseende nedkylt 
vatten. Gränsen är vanligtvis av naturliga skäl när vattnet byter aggregationsform och blir till is.
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EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Eftersom tappkallvatten är ett livsmedel finns flertalet krav på hur installationer ska utföras, rengöras och kontrolleras. 
För fullständigt svar se Boverkets Byggregler samt branschregler.

Vanligt förekommande dokumentation är bland andra mätning av tappvattentemperaturer och renspolningsintyg av 
ledningarna. 

SLUTSATS
Att tappkallvattnet upplevs för varmt är i sig inget skäl för att bedöma att det är felaktigt projekterat då gränsvärde för hur 
varmt tappkallvattnet får vara saknas.

Det är angivet i Boverkets Byggregler att tappkallvattnet inte bör placeras i utrymmen där temperaturen är högre än 
rumstemperatur. Det är vidare angivet att tappkallvattnet inte oavsiktligt ska värmas upp. 

Entreprenadrådets tolkning är att det inte ska finnas oavsiktliga glipor i isolering, att inte kallvattenledningen ska råka 
hamna för nära varmvattenledningen eller att tappkallvattnet på annat sätt oavsiktligt blir uppvärmt. 

Tappkallvattnet får vara 20 °C när det lämnar vattenleverantören

Entreprenadrådets slutsats är att fram tills dess att myndigheterna förtydligar kraven eller sätter gränsvärden 
för tappkallvatten i fastigheter får tappkallvattnets temperatur motsvara den omgivande temperaturen såväl i 
ledningar som vid tappvattenstället, förutsatt att det inte oavsiktligt, dvs oplanerat, har värmts upp. 

För de som upplever att tappkallvattnet är för varmt att dricka finns möjligheten att kyla vattnet.
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RELINING, FEL ELLER EJ I ENTREPRENADEN

INFORMATION OM OMRÅDET
Ordet relining kommer från engelskan och kan översättas till rörrenovering. Är defekter i rören fel som entreprenören 
ansvarar för eller är det förväntat utförande?

När ett rör relinas innebär det att röret invändigt renoveras. Relining kan ske med olika metoder och material.

1. Defekter i reliningens invändiga utförande
När ett rör relinas uppstår vanligtvis olika defekter vilka kvarstår invändigt i rören efter slutförd entreprenad. Detta är en 
följd av de produktionsmetoder som används och förutsättningen i befintligt rör. Exempelvis: 

  Deformationer  
  Ojämn yta
  Veck
  Skarvar
  Rinningar
  Kanter
  Frässpån
  Bulor
  Förträngningar
  Ojämnheter
  Tappar

2. T 25, TV inspektion och gradering av defekter
Handboken ”Se rören inifrån”, T 25:2012” är en skrift vilken beskriver hur en TV-inspektion, ska utföras av rören.

I handboken är defekter benämnda som observationer. Defekter i form av skador, produktionsfel och hinder graderas 
utifrån en erfarenhetsbaserad skala mellan grad 1 till 4.

Graderingarna av defekterna kan användas som underlag för beställare och entreprenör vid upphandling. Graderingarna 
är även underlag vid entreprenadbesiktning för bedömning om entreprenadrättsligt fel föreligger eller inte. Graderingarna 
kan även användas som beslutsunderlag när frågan om avhjälpande av defekt är aktuell. 

3. Filmning
Termen ”Filmning” förekommer frekvent och innebär att rören filmas. Filmning kan ske på valfritt sätt och innebär att 
anvisningar enligt T 25 ej måste följas.

Filmning är vanligt förekommande för en enklare bedömning av rörens invändiga skick och utförande.  

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Utförandet av relining är dolt. Egenkontroller, filmning och annan dokumentation är väsentligt och avgörande för 
bedömningen av utförandet.
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SLUTSATS
Fel eller ej
Defekterna medför sannolikt att kapacitetsminskande slamavlagringar beräknas uppstå över tid. Dessa förkortar 
livslängden av rören och ökar underhållsinsatsen jämfört med rör utan defekter.

BBR anger att avloppsinstallationer ska utformas så att kapacitetsminskande slamavlagringar inte beräknas uppstå. Är 
BBR avtalat är samtliga defekter att likställa med fel i entreprenaden förutsatt att reservationer ej är lämnade. 

Är BBR eller annat krav avseende utförande eller funktion ej avtalat är det likväl förväntat ett utförande utan defekter 
varvid samtliga defekter är att likställa med fel i entreprenaden. Reservationer lämnade av entreprenören ska tas i 
beaktande.

Avhjälpande
Efter slutfört reliningsarbete förekommer att flertalet defekter observeras vid en filmning. Hur defekterna påverkar 
funktionen kan skilja sig mycket åt och är inte kalkylerbart. Det går inte att veta eller beräkna kommande 
funktionsnedsättningar.

Är T 25 metoden använd för gradering av defekterna förväntas att samtliga defekter av grad 2, 3 och 4 avhjälps. 

Defekter vilka bör bevakas efter slutförd entreprenad, defekter som bedöms innebära risk eller omedelbar risk för 
driftstörning eller följdskada är inte ett kontraktsenligt utförande om inte annat avtalats.

Ansvarig för anslutning av nytt rör till befintligt relinat rör
Den som ansluter ett nytt rör på ett relinat rör ansvarar för arbetet. Det är rekommenderat att företaget som utfört 
reliningen även utför eller lämnar anvisningar för nya anslutningar.

Livslängd av relinat rör
Om inget annat är angivet är förväntad livslängd av ett relinat rör 50 år. Garantitiden efter slutförd entreprenad är 
vanligtvis 2 eller 5 år vilket innebär att funktionsproblem vanligtvis inte framträder under garantitiden. 
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HÖJD UTAN FALLSKYDD

INFORMATION OM OMRÅDET
Idag förekommer nivåskillnader i flera olika sammanhang, till exempel:

  Farliga slänter på tomter
  Uppbyggda altaner
  Stödmurar

Frågan om olycksrisk och fallskydd blir vanligtvis aktuell vid entreprenader som är bygglovspliktiga. Åtgärder för att 
begränsa risken för olyckor kan bli kostsamma.  

Plan och bygglagen anger att risken för olycksfall ska begränsas. ER finner inga föreskrifter som anger när detta krav är 
uppfyllt. 

1. Farlig slänt
Företrädesvis kommuner anger att farliga slänter ska skyddas med fallskydd eller byggas bort. När kan fallskydd bli 
aktuellt?

Lutning

När marken lutar mer än 1:1, dvs 45 grader, anses risken öka för fallskador. 

Höjd

Mark som har fallhöjd överstigande 0,5 m anses öka risken för fallskador.

Slutsats

Entreprenadrådets riktlinje är att om en slänt har fallhöjd överstigande 0,5 m och brantare lutning än 45 grader ska 
skydd för fall tas i beaktande vid en helhetsbedömning. Även underhåll kan bli svårt att utföra.

2. Altaner
Altaner eller andra uppbyggda nivåskillnader med en nivåskillnad överstigande 0,5 m bör skyddas för att undvika 
fallolyckor.

3. Stödmurar och terrasseringar
Stödmurar, terrasseringar och andra anordningar för att förändra eller jämna ut höjdskillnader är normalt placerade på 
områden som har en naturlig lutning. Dessa står vanligtvis i anslutning till flera av varandra oberoende risker för fall.

Är nivåskillnaden under 0,5 m på en stödmur förväntas en särskild anledning för att upprätta fallskydd, t ex staket. En 
helhetsbedömning ska alltid utföras.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Nivåskillnader och lutningar är synliga och inga särskilda egenkontroller förväntas.

Åtgärder eller kontroller kan bli aktuella i bygglovshandlingar. 
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SLUTSATS
Är nivåskillnaden lägre än 0,5 m och lutningen är flackare än 1:1, dvs 45 grader bedöms kraven i plan och 
bygglagen, att begränsa risken för olyckor, vara uppfyllda. 

Vid nivåskillnad högre än 0,5 m och brantare lutning än 45 grader förväntas att möjligt fallskydd tas i beaktande.

PBL anger att tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska utformas så att risken för olycksfall ska begränsas. Lämnas 
bygglov och slutbesked har byggnadsnämnden accepterat tomtens utformning. Kommunen förväntas ställa eventuella 
krav vid bygglovshanteringen och startbesked fast kan även ställa krav inför ett slutbesked.

Eftersom tillämpningsbestämmelser saknas från myndigheter avseende nivåskillnader ska bedömningar utföras 
med stor hänsyn till helheten. Bedömningarna kommer förbli subjektiva tills myndighetskraven förtydligas. 

Förhållanden som ska tas i beaktande vid bedömning av fallrisken är bland annat om barn vistas ensamma i närheten, 
kommer nivåskillnaden oväntat, är det i närheten av ett äldreboende, vad finns nedanför nivåskillnaden och därmed 
följden av ett eventuellt fall. 

Utförande av mark och tomt kan vara angivet i kontraktshandlingar och är då beställarens anvisning för utförandet och 
därmed beställarens ansvar. 

Vid totalentreprenader är det Entreprenadrådets riktlinje att entreprenören är ansvarig för eventuellt fel om kraven för att 
begränsa olyckor enligt ovan inte är uppfyllda alternativt godkända av beställaren.

För äldre och barn är fallolyckor en av de vanligaste olycksorsakerna.
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TÄTSKIKT DRIFTSUTRYMMEN

INFORMATION OM OMRÅDET
Idag finns det olika uppfattningar om när det är ett krav att tätskikt ska vara utfört. 

Driftsutrymmen kan ha stor variation i utrustning och typ av användande. Boverkets byggregler är gällande föreskrift.

Ett driftsutrymme är ett utrymme i en byggnad avsett för installationer av värme, ventilation, sanitet (VVS) och 
elektricitet. Denna lokal kan bland annat innehålla värmepump, ventilationsaggregat och säkringsskåp. 

Driftsutrymmen kallas vanligtvis undercentral eller teknikutrymme.

Med tätskikt avses ett byggmaterial som utgör det tätande skiktet där det är viktigt att fukt- och vattenskydda 
bakomvarande material. 

STANDARDKONSTRUKTIONER

1. Golvbjälklag av fukttåligt material, t ex betong. Reglade väggar med ej fukttålig 
väggbeklädnad som t ex gips eller träpanel och isolering i väggen. 
Golvvinkeln och 50 mm upp på väggen ska vara skyddad mot fukt i form av tätskikt eller fukttåligt material. 

  Golvet anses fukttåligt
  Väggarna och golvvinkeln anses ej fukttåligt

2. Golvbjälklag av fukttåligt material, t ex betong. Murade eller betongväggar.
Tätskikt eller vattenavvisande ytskikt behövs ej.

  Golvet och väggarna anses fukttåligt

3. Reglat golvbjälklag. Reglade väggar med ej fukttålig väggbeklädnad som t ex gips eller 
träpanel och isolering i väggen. 
Förekommer bland annat när driftsutrymmet är placerat på vinden. 

  Golvet ska förses med tätskikt
  Golvvinkeln och 50 mm upp på väggen ska vara skyddad mot fukt i form av tätskikt eller fukttåligt material.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Egenkontroller avseende väsentliga kontrollpunkter kan upprättas. Dessa kan t ex vara enligt tätskiktstillverkarens 
rekommendation och anvisningar.
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SLUTSATS
Innehåller driftsutrymmet endast el är tätskikt inget krav. 

Betong är fuktbeständigt och tätskikt behövs ej för att skydda betong.

Golvvinkeln och 50 mm upp på väggen ska vara skyddade mot fukt i form av tätskikt eller fukttåligt material. 

Finns golvbrunn får bakfall inte förekomma. 

Om det finns utkastare i driftsutrymmet ska väggarna ha vattenavvisande ytskikt där vattenstänk förväntas och 
golvbrunn ska då finnas. Rengöring och eventuell spolning av aggregat och annan utrustning sker under kontrollerade 
former av fackpersonal. Denna möjlighet medför inte att väggarna ska utföras med tätskikt.

VVS installationer medför ej att väggarna kommer utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten. 
Vattenspill eller utläckande vatten förväntas inte på väggarna i ett driftsutrymme. Tätskikt eller vattenavvisande ytskikt på 
väggar är därför inget krav. Entreprenadrådets riktlinje är att gipsväggar minst ska målas för att vara möjliga att rengöra.

Där det finns risk för utläckande vatten eller kondens ska det anordnas så att vatten snabbt blir synligt, dvs underlaget 
eller annan anordning ska leda fram utläckande vatten.

Golvet ska vara rengörbart. Golvet ska därför vara dammbundet eller bättre.

Ett driftsutrymme förväntas inte utsättas för spolning av väggarna om detta inte angivits vid beställningen. Hur 
driftsutrymmet ska nyttjas och hur installationer ska underhållas är av väsentlig betydelse för fuktskyddet och ska 
klargöras vid projektering.
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TÄTSKIKT GARAGE

INFORMATION OM OMRÅDET
Idag finns det olika uppfattningar om när det är ett krav att tätskikt ska vara utfört. Garage kan ha stor variation i 
utrustning och typ av användande. Boverkets byggregler är gällande föreskrift. Med garage avses en byggnad eller hall 
för invändig parkering av fordon.

Med tätskikt avses ett byggmaterial som utgör det tätande skiktet där det är viktigt att fukt- och vattenskydda 
bakomvarande material. 

STANDARDKONSTRUKTIONER

1. Platta på mark och reglade väggar med ej fukttålig väggbeklädnad som t ex gips eller 
träpanel och isolering i väggen. 
Golvvinkeln och 50 mm upp på väggen ska vara skyddad mot fukt i form av tätskikt eller fukttåligt material. 

  Golvet anses fukttåligt
  Väggarna och golvvinkeln anses ej fukttåligt

2. Platta på mark och murade väggar.
Tätskikt eller vattenavvisande ytskikt behövs ej.

  Golvet och väggarna anses fukttåligt

3. Garage i hus med oisolerad bottenplatta av betong direkt på mark.
Avser normalt äldre fastigheter och blir oftast aktuellt vid renovering. 

Varje fall ska projekteras separat. Tätskikt eller vattenavvisande ytskikt kan medföra försämring av fuktbeständigheten. 
Fuktbelastning sker underifrån i form av markfukt.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Egenkontroller avseende väsentliga kontrollpunkter rekommenderas. Dessa kan t ex vara att betongen var erforderligt 
uttorkad inför plattsättning.

SLUTSATS
Betong är fuktbeständigt och tätskikt behövs ej för att skydda betong.

Golvvinkeln och 50 mm upp på väggen ska vara skyddade mot fukt i form av tätskikt eller fukttåligt material. 

Finns golvbrunn får bakfall inte förekomma. 

Där det finns risk för utläckande vatten eller kondens ska det anordnas så att vatten snabbt blir synligt, dvs underlaget 
ska leda fram utläckande vatten.

Vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten förväntas inte på garageväggar. Tätskikt eller vattenavvisande ytskikt 
på väggar är därför inget krav. Om det finns utkastare i garaget ska väggarna ha vattenavvisande ytskikt där vattenstänk 
förväntas. 

Golvet ska vara rengörbart. Golvet ska därför vara dammbundet eller bättre.

VVS installationer medför ej att väggarna kommer utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten och har 
därmed ingen betydelse för väggarna.

Ett garage är inte en spolhall eller badrum för bilar om detta inte angivits vid beställningen. Hur garaget ska nyttjas är av 
väsentlig betydelse för fuktskyddet och ska klargöras vid projektering.
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STUBBFRÄSNING

INFORMATION OM STUBBFRÄSNING
Ett sätt att få bort en stubbe är att fräsa bort den. Stubbfräsning kräver inga specifika krav på utbildning.

Det finns olika storlekar och modeller av stubbfräsar. Beroende på storlek och maskin kan rester av stubben och rötter 
bli kvar i marken.

1. Stubbfräsare
  Ställer inga specifika krav på utbildning för fräsning av stubbar.
  Använder stubbfräsaren motorsåg gäller arbetsmiljöverkets föreskrifter om dokumenterad utbildning. 

Motorsågskörkort är en vanligt omnämnd utbildning.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
En möjlig egenkontroll är redovisning av hur djupt stubbarna har frästs bort.

Avvikelserapport kan lämnas för eventuella stubbar som inte frästs tillräckligt djupt t ex på grund av sten. 

SLUTSATS
Efter stubbfräsning ska stubbfräsaren kunna redogöra för resultatet. 

Resultatet anses dolt efter färdigt arbete.

Entreprenadrådet rekommenderar att djupet på fräsningen avtalas före start
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ARBORIST, TRÄDVÅRDARE OCH TRÄDFÄLLARE 

INFORMATION OM TRÄDVÅRD
Arborist vilket en trädvårdare normalt kallas är ingen skyddad titel utan får användas av vem som helst. Dock är det 
praxis inom branschen att en arborist är utbildad minst inom klättring, objektspecifik räddning, trädets biologi och första 
hjälpen.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att personer som arbetar med motorsåg ska ha klarat både ett teoretiskt och praktiskt 
prov.

Arborist anges i upphandlingar och bokas av privatpersoner. Vad innebär det att beställa en arborist? 

Entreprenadrådets riktlinje är att personer med certifiering eller andra utbildningar motsvarande European 
Treeworker – ETW, lämpligen kallar sig arborister och att övriga kallar sig trädvårdare eller trädfällare.

I Sverige finns idag i huvudsak två organisationer och en skola för arborister:
  European Tree Worker – ETW
  International Society of Arboriculture – ISA.
  Hvilan Utbildning 

Båda organisationerna ETW och ISA har möjlighet till examinering. Hvilan har en yrkeshögskoleutbildning.

1. Arborist
Arborist är en person som utför trädvård och trädfällning, normalt med hjälp av klättring, och innehar examinering eller 
verifierad utbildning. Yrket ställer höga krav på säkerhet, lämplighet och riskplanering.

Inom dessa områden förväntas en arborist minst ha dokumenterad utbildning:
  Objektspecifik räddning
  Första hjälpen
  Motorsågskunskap motsvarande minst motorsågskörkort nivå A, B och C
  Trädets biologi

2. Trädvårdare
Avser normalt personer som utför samma arbete som en arborist och saknar certifiering eller utbildning enligt ovan.

3. Trädfällare
Trädfällare är ett uttryck som används frekvent och saknar egentlig innebörd mer än att någon fäller träd.

  Förväntas ha minst dokumenterad utbildning motsvarande motorsågskörkort A och B för att utföra sitt arbete.

4. Trädbeskärning och trädfällning utan motorsåg och utan klättring
Avser vanligtvis beskärning av träd på tomter. Ett område vilket inte fördjupas i denna riktlinje.  

  Det finns idag inga krav på dokumenterad utbildning. Träd kan vara av kulturhistoriskt intresse och ska vårdas 
varsamt av kunniga entreprenörer.

5. Skogshuggare och timmerhuggare
Omfattas ej av denna riktlinje.

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
En arborist ska alltid utföra en riskanalys för arbetsplatsen och omgivningen.

SLUTSATS
Arborist är ett svårt och riskfyllt yrke. Dokumenterad och godkänd utbildning är en självklarhet. Vid arbetsmoment som 
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medför klättring, trädfällning eller andra särskilda risker för personskada är Entreprenadrådets riktlinje att det 
ska vara två arborister på arbetsplatsen vilka båda är utbildade inom objektspecifik räddning.

ISA och ETW är två organisationer som kräver examinering för att få använda skyddade titlar, certifieringar. 
Organisationerna ställer inga krav på att deras arborister arbetar på ett specifikt sätt eller lämnar väsentlig 
dokumentation. 

En utbildad hos Hvilan, likväl som samtliga andra, har möjlighet att examineras hos ETW eller ISA. ETW är utformat 
som en europeisk standard och anpassas beroende på vilket land som examineringen sker i. Vilket land arboristen 
examinerat i är av mindre betydelse. 

Det finns andra utbildningar vilka idag inte uppnått samma status fast likväl betyder att arboristen kan utföra ett väl utfört 
arbete.

Beskärning som uppenbart går emot grundläggande principer, t ex toppning av träd och kraftig reducering, får utföras. 
Arboristen ska upplysa beställaren om åtgärdens risker för trädet och estetik.
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33 FELAVHJÄLPANDE

INFORMATION OM OMRÅDET
Riktlinjen avser entreprenader kontrakterade enligt AB 04 eller ABT 06.

Entreprenören är berättigad och skyldig att avhjälpa vad som i besiktningsutlåtande antecknats utgöra fel samt fel som 
beställaren skriftligen underrättat om.

Vilka ansträngningar förväntas av entreprenören för att få åtkomst och själv anordna möjlighet till åtkomst för 
avhjälpande av fel? 

1. Ej åtkomst pga oförutsedda omständigheter
Entreprenören förväntas få åtkomst vid första besöket. Det kan alltid ske missar i kommunikation, sjukdom och andra 
omständigheter som medför att detta ej sker.

Får entreprenören ej åtkomst vid första försöket förväntas ett försök till. 

2. Ej åtkomst pga att beställaren inte medger åtkomst
Entreprenören är berättigad att ges möjligheten att avhjälpa fel. Dessvärre blir det ibland osämja i projekten, misstro mot 
parts kompetens och ekonomisk tvist.

Nekar beställaren entreprenören möjligheten att avhjälpa felet ska beställaren skriftligt meddela skälen.

3. Entreprenören anser sig ej ansvarig
Anser entreprenören att denne ej är ansvarig för felet och därmed ej avser att avhjälpa felet ska entreprenören skriftligt 
meddela beställaren med förklaring.

4. Beställaren avhjälper felet utan Entreprenören
Är entreprenören ansvarig för felet, entreprenören har givits möjlighet till avhjälpande, entreprenören meddelat att 
denne ej avser att avhjälpa felet och tidsfristen för avhjälpande löpt ut får beställaren avhjälpa felet på entreprenörens 
bekostnad. 

Beställaren har bevisbördan och ska visa att entreprenören var ansvarig för felet. Bevisning kan anskaffas genom bland 
annat ett besiktningsutlåtande. 

EGENKONTROLLER OCH DOKUMENTATION
Skriftlig dokumentation som styrker vem och när entreprenören varit på plats och nekats åtkomst ska på anmodan 
redovisas för beställaren. 

SLUTSATS
Efter godkänd entreprenad

Entreprenören ska ges möjlighet att avhjälpa felet. Efter godkänd entreprenad ska entreprenören tillsammans med 
beställaren överenskomma möjlig tid och datum för avhjälpande av noterade fel. 

Är det låst eller annan omständighet som medför att åtkomst inte medges vid första försöket ska entreprenören utföra 
ytterligare ett försök. Saknas det även vid andra tillfället åtkomst är det rimligt att ytterligare försök ej förväntas och att 
kostnaden för bomkörningen av andra försöket påförs beställaren. 

Under pågående entreprenad
Beställaren kan under pågående entreprenadtid ta entreprenaden i bruk eller av annat skäl på annat sätt begränsa 
entreprenörens möjlighet till åtkomst.

Beställaren ska under pågående entreprenad medge obehindrad åtkomst för entreprenören om inte annat är avtalat. 

Riktlinje nr 33.  Utgåva februari -19 med justering januari -21
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Överenskommes två datum för avhjälpande och entreprenören ej erhåller åtkomst vid båda tillfällena förväntas inga fler 
försök. Entreprenören förväntas ej debitera för bomkörning under pågående entreprenad.  

Övrigt
För en entreprenör som utför entreprenader i andra städer och länder kan kostnaden för avhjälpande vara av stor 
betydelse. Det rekommenderas då att åtkomst för avhjälpande särskilt regleras i avtalshandlingen.  

Entreprenören ska projektera och planera så att avhjälpandet ska ske på bästa sätt för beställaren och antal besök 
minimeras. 

Medges ej åtkomst för avhjälpande enligt ovan och entreprenören kan styrka försök till avhjälpande ska felen vid nästa 
besiktning ändras till B-anmärkningar, dvs entreprenören är ej längre ansvarig. 

Ett fel som noterats vid i ett besiktningsutlåtandet är aktuellt tills det preskriberats. Det innebär t ex att ett fel som 
noterats vid en slutbesiktning fortfarande är aktuellt om det under ansvarstiden visar sig att felet kvarstår. 

33
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