PBL - SFS 2010:900 - 10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder
1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om
1. förutsättningar för att få påbörja vissa åtgärder och ta ett byggnadsverk i bruk,
2. byggherrens skyldighet att kontrollera genomförandet och ha en kontrollplan,
3. kontrollansvariga och deras uppgifter,
4. tekniskt samråd och startbesked innan åtgärderna påbörjas,
5. utstakning av en planerad byggnad, tillbyggnad eller anläggning,
6. byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, och
7. slutsamråd och slutbesked i samband med att åtgärderna avslutas.
2 § Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som harmeddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd
som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot
1. det lov som har getts för åtgärden, eller
2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
Åtgärder som avses i 9 kap. 4 och 5 §§ får, trots första stycket 2, strida mot en detaljplan eller
områdesbestämmelser.

Startbesked och slutbesked
3 § En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.8 §.
4 § Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbeskedför byggåtgärder förrän
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet
5 § Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra
genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som
harmeddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den
kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

Kontrollplan
6 § Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 §
(kontrollplan) med uppgifter om

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

7 § Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och
detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 §
uppfylls.
8 § Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras

1.
2.

inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser
(sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighetmed ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har
ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller av någon som
uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annatland inom Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.
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Kontrollansvariga
9 § För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som

1.

har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis
om certifiering, och
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas
uppgifter.
Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14
§ lagen (1992:1119) om tekniskkontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat
land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen ska vara tidsbegränsad och
avse ett visst slag av arbete.
10 § Trots 9 § krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om
1.
2.

små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av16 kap. 10 §.

11 § En kontrollansvarig ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om
rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor föråtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller
utförs,
vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informerabyggherren och vid behov meddela
byggnadsnämnden,
närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vidbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför
slutbeskedet,
avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlagför slutbesked, och
om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

12 § Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter enligt 11 §, ska byggherren omedelbart underrätta
byggnadsnämnden. Om en kontrollansvarighar lämnat sitt uppdrag, ska byggherren föreslå en ny kontrollansvarig.
13 § Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag ska byggnadsnämnden utse en ny kontrollansvarig.

Tekniskt samråd
14 § I fråga om sådana åtgärder som avses i 3 § ska byggnadsnämnden utan dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan
har kommit in kalla till ett sammanträde för tekniskt samråd, om
1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§,
2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller
3. byggherren har begärt ett sådant samråd.
En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till byggherren och den eller dem som är
kontrollansvariga. Kallelsen ska också skickas till dem i övrigt som enligt detta kapitel ska ges tillfälle att delta i samrådet
eller som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att delta.
15 § Om samrådet rör byggåtgärder som avser en arbetslokal eller ett personalrumför arbetstagare som ska utföra arbete
för en arbetsgivares räkning, ska byggnadsnämnden ge den myndighet som ansvarar för arbetsmiljöfrågor
(arbetsmiljömyndigheten) och en representant för arbetstagarna tillfälle att delta i samrådet. Om det behövs, ska nämnden
även i andra fall ge arbetsmiljömyndigheten tillfälle att delta i samrådet.
Om samrådet rör byggåtgärder som avser tillfälliga personalbostäder försammanlagt minst tio boende ska
byggnadsnämnden ge en representant förarbetstagarna tillfälle att delta i samrådet.
Vid tillämpningen av denna paragraf ska det som gäller i fråga om arbetstagare också gälla andra som enligt
arbetsmiljölagen (1977:1160) ska likställasmed arbetstagare.
16 § Om samrådet avser en åtgärd för vilken det krävs en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd enligt lagen
(1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., ska byggnadsnämnden ge försäkringsgivaren eller den som svarar för
färdigställandeskyddet tillfälle att delta i samrådet.
17 § Om samrådet avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum, ska byggnadsnämnden ge den myndighet som
avses i 3 kap. 1 § lagen (2006:545) om skyddsrum tillfälle att yttra sig.
18 § Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet till byggnadsnämnden lämna
1.
2.

ett förslag till en sådan kontrollplan som krävs enligt 6 §, samt
de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna enligt9 kap. 21 §, krävs för att byggnadsnämnden
ska kunna pröva frågan omstartbesked.

Första stycket 1 gäller inte rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det enskilda fallet har beslutat att det inte behövs
någon kontrollplan.
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19 § Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

arbetets planering och organisation,
byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,
hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådetavser en rivningsåtgärd,
behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andratillsynsåtgärder,
behovet av en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd,
behovet av utstakning,
byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut omkontrollplan eller startbesked, och
behovet av ytterligare sammanträden.

20 § Om byggnadsnämnden finner att de åtgärder som det tekniska samrådetavser kräver tillstånd av eller anmälan till
någon annan myndighet, ska nämnden upplysa byggherren om detta under samrådet.
21 § Byggnadsnämnden ska föra protokoll över det tekniska samrådet.

Förfarandet när det inte behövs något tekniskt samråd
22 § Om det enligt 14 § inte behövs något tekniskt samråd, ska byggnadsnämnden i beslutet om lov eller snarast möjligt
därefter eller efter det att anmälan har kommit in
1.

ge startbesked, eller

2. förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs förnämndens prövning i frågan om
startbesked.
Om byggnadsnämnden finner att de åtgärder som lovet eller anmälan avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska
nämnden upplysa byggherren om detta.

Byggnadsnämndens startbesked
23 § Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1.
2.
3.
4.

åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen,
ett bevis om att det finns en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har visats upp för
nämnden, om det krävs en sådan försäkring eller ett sådant skydd,
ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 §
lagen (2006:545) om skyddsrum, och
en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats uppför nämnden, om en sådan redovisning
krävs enligt 23 § lagen (2006:985)om energideklaration för byggnader.

24 § I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1.

2.
3.
4.
5.

fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrensförslag och det som kommit fram i det
tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga
eller kontrollansvariga,
bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,
bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning behövs,
bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked, och
ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana upplysningar behövs.

25 § Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Om arbetena då har
påbörjats men inte avslutats och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till ett nytt sammanträde för
tekniskt samråd. Om det finns förutsättningar för slutsamrådenligt 30 § får byggnadsnämnden i stället kalla till slutsamråd.
Det som sägs om slutsamråd i andra stycket gäller även när startbeskedenligt första stycket upphör att gälla.

Utstakning
26 § När byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 23 §, ska nämnden skyndsamt och inom den tid som anges i
beskedet låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det49behövs med
hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.
Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende avgränsen mot en grannes fastighet, ska grannen
kallas till utstakningen.
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Arbetsplatsbesök
27 § Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gångunder arbetets gång besöka den plats där
åtgärderna genomförs, om
1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.
Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om
byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.
28 § Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket. Protokollet ska skickas till byggherren och den
kontrollansvarige.

Kompletterande villkor
29 § Byggnadsnämnden får besluta om kompletterande villkor för bygg eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen, om
1. sådana villkor behövs för att uppfylla kraven enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen, och
2. behovet av villkoren inte kunde förutses när startbeskedet gavs.

Slutsamråd
30 § I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett
sammanträde för slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt.
31 § En kallelse enligt 30 § ska vara skriftlig och skickas till
1.
2.
3.

byggherren,
den eller de kontrollansvariga, och
övriga som enligt byggnadsnämnden bör ges tillfälle att delta.

32 § Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna hargenomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås
igenom:
1.
2.
3.
4.
5.

hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterandevillkor har följts,
avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna,
den kontrollansvariges utlåtande enligt 11 § 6,
den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan
dokumentation över arbetets utförande,
behov av andra åtgärder, och6. förutsättningarna för ett slutbesked.

33 § Byggnadsnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet.

Byggnadsnämndens slutbesked
34 § Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda
och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om
1.
2.

byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut
om kompletterande villkor är uppfyllda, och
nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.

35 § Trots 34 § 1 får ett slutbesked ges om det finns brister i uppfyllandet som är försumbara.
Byggnadsnämnden ska i slutbeskedet göra de anmärkningar som behövsmed anledning av bristerna.
36 § Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är försumbarbehöver avhjälpas eller på grund av att
en kontroll behöver göras i ett senare skede, får byggnadsnämnden ge ett slutbesked som är beroende av att bristen
avhjälps eller att kontrollen görs (interimistiskt slutbesked). Om det behövs, ska nämnden i ett sådant besked ange vad
som gäller i fråga ommöjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk.
När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt prövafrågan om slutbesked enligt 34 §.
37 § Byggnadsnämnden ska pröva frågan om slutbesked så snart nämnden har fått in eller skaffat sig det underlag som
behövs för prövningen. Handläggningen ska ske skyndsamt.
Om nämnden finner att det finns skäl för ett ingripande enligt 11 kap., ska nämnden också handlägga den frågan
skyndsamt.
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