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Syftet med informationen är att processen från bygglov till slutbesked
ska bli så effektiv och snabb som
möjligt, men också att informera om
de förväntningar byggnadsnämnden har på dig som kontrollansvarig.

att lovet är beviljat kallar byggnadsnämnden till tekniskt samråd. Vid tekniskt samråd finns endast krav på att KA ska närvara,
men det är bra om även byggherren och eventuella entreprenörer är med på mötet. Syftet
med tekniskt samråd är att byggnadsnämnden ska kunna ge startbesked.

Kontrollansvarig

Handlingar inför samrådet

Meningen med att ha en kontrollansvarig
(KA) är att minska behovet av en detaljerad
myndighetskontroll, det vill säga att minska
behovet av tillsyn från myndighetens sida.
För att processen ska löpa smidigt utan dröjsmål är det din uppgift att ge byggnadsnämnden beslutsunderlag i inledande och avslutande skeden, samt inför beslut om startbesked och slutbesked. Du som kontrollansvarig biträder byggherren med att bland annat
upprätta en kontrollplan inför det tekniska
samrådet.

Tillsammans med byggherren förbereder du
ett förslag till kontrollplan som skickas in till
byggnadsnämnden i god tid innan samrådet.
Övriga tekniska handlingar som tas upp vid
samrådet kan vara hållfasthetsberäkningar,
energibehovsberäkningar, brandskyddsbeskrivning. Även dessa handlingar behöver vi
få in i god tid innan samrådet.

KA och besiktningsman
– två olika roller med två olika kontrakt

Ofta fungerar KA även som kontrollant
och/eller besiktningsman med de arbetsuppgifter som regleras i entreprenadkontraktet. Det finns fördelar med att samordna
de olika uppdragen, rekommendationen är
dock att ha separata avtal om respektive uppdrag.

Tekniskt samråd
Samrådet ska i första hand vara en genomgång av de tekniska egenskapskraven. Efter
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kontrollplan

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den
utformning och detaljeringsgrad som åtgärden kräver.
Följande ska redovisas
Vad ska kontrolleras
(projektets kritiska punkter)
Vem ska utföra kontrollen
(t ex byggherren, sakkunnig, entreprenören, KA)
Vilken kontrollmetod används
(t ex mätning, visuellt)
Mot vad ska man kontrollera
(t ex ritning, anvisning)

Information till dig som kontrollansvarig

Kontrollplanen ska alltid finnas på arbetsplatsen. Det är ett dokument som ska fyllas i kontinuerligt av den/de som genomför
kontrollerna.

Våra förväntningar
på dig som kontrollansvarig (KA)

Teknisk beskrivning

Byggnadsnämndens förväntningar på dig som KA är bland
annat följande:

I den tekniska beskrivningen redovisas de
tekniska lösningar som används i byggnaden.
Detta inkluderar grundläggning, bärande
stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, energihushållning, ventilation och
säkerhet.
Hela konstruktionen från grund till taknock
ska redovisas på en sektionsritning med
materialval och vilka dimensioner som ska
användas.

• Sitt i rätt båt. Du ska vara
byggherren behjälplig och
sitta i samma båt som hen.
Ta inte med entreprenören
i denna båt!
• Du ska vara tillgänglig för
byggherren. Många byggherrar hör av sig till oss då
de inte kan komma i kontakt med sin KA – så ska
det inte vara.
• Meddela byggherren och
byggnadsnämnden om
eventuella brister och avvikelser som sker på byggarbetsplatsen. Brister och
avvikelser går alltid att lösa,
men det är viktigt att vara
öppen med vad som sker.

konstruktionsritningar

• Du ska ha god kunskap
om och följa gällande lagar,
regler och föreskrifter.

Det ska vid varje bygge finnas konstruktionsritningar, bland annat eftersom det är olika
entreprenörer som utför olika delar. Varje
konstruktion måste vara anpassad till var
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Förutsättningar för tekniskt samråd

Inför det tekniska samrådet ska projekteringen vara klar och entreprenaden vara fastställd för åtgärden, eller den del av åtgärden
som förväntas få startbesked. I annat fall kan
samrådet inte genomföras. Under ett samråd
gås projektets planering och organisation
igenom, liksom förslaget till kontrollplan.
Beslutet om kontrollplan påverkas i allra
högsta grad av att byggherren kan redovisa en
kontrollorganisation, eftersom ett trovärdigt
genomarbetat förslag ökar sannolikheten för
att kontrollen i praktiken också genomförs.

Arbetsplatsbesök
Arbetsplatsbesöket har karaktären av en
revision. Nämnden förvissar sig om att bygglovet och kontrollplanen följs, att du är närvarande i föreskriven utsträckning och att
inget uppenbart strider mot byggreglerna.
Det är även viktigt att visa upp kontrollplanen som i det här skedet ska vara signerad
på de punkter som redan är kontrollerade.
Det är även en fördel om entreprenörerna
finns på plats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00
Websida www.gotland.se

Vem möter byggnadsnämnden
på arbetsplatsbesöket?

Då KA ofta har två roller i ett projekt är det
ibland svårt för byggnadsnämnden att avgöra
vem det är vi träffar på arbetsplatsbesöket;
KA eller en besiktningsman. Det är alltid KA
som ska närvara på arbetsplatsbesöket!

Slutsamråd
Slutsamrådet hålls normalt på den plats där
byggnadsåtgärderna har utförts. Syftet med
slutsamrådet är att byggnadsnämnden ska
kunna ge ett slutbesked. Alla kontroller ska
vara genomförda och dokumentation på att
de är genomförda ska redovisas vid samrådet. Först efter detta är det möjligt för byggherren att få slutbesked och kunna ta byggnaden i bruk. Om vissa kontroller inte kunnat
genomföras kan ett så kallat interimistiskt
slutbesked utfärdas, i väntan på att bristen är
åtgärdad, kontrollen genomförd eller dokumentation redovisad.
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andra, till exempel vid armering och gjutning
av platta behöver man veta vilken stomkonstruktion som ska vila ovanpå denna. Konstruktionsritningar är även viktiga om det
uppstår problem vid en byggnation – problemet måste gå att spåra.

