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KONTROLLANSVARIG 
 
Om en åtgärd kräver bygglov och /eller anmälan måst e Byggherren / Beställaren utse en kontrollansvarig . (KA) 
KA skall delta i tekniskt samråd, besiktningar och medverka till att byggherren uppfyller alla krav oc h kontroller som är 
nödvändiga enligt lagar och bestämmelser. KA skall komma in tidigt i projektet och vara utsedd av bygg herren när 
bygglovshandlingar eller anmälan lämnas in till Byg gnadsnämnden i kommunen. 
Finns det ingen KA får byggherren inget starttillst ånd av Byggnadsnämnden 
 
KA skall vara utbildad för ändamålet och ha goda ku nskaper om Plan- och Bygglagens (PBL) krav på olika  kontroller och 
tillse att dessa blir utförda i projektet. KA ska d elta under hela projektet, från början till slutbes iktning. 
 
KA skall ha riksbehörighet och certifieras efter pr övning enligt kraven i Boverkets författningssamlin g BFS 2011:14, KA4 
av särskilda certifieringsorgan. (SITAC AB, DNV Cer ification AB, SWEDCERT) 
 
Vi är certifierade av SITAC AB med riksbehörighet N , certifikat nr SC 0182-12 och erbjuder våra tjänst er som 
kontrollansvarig i : 
 
¤ Kungsbacka 
¤ Varberg 
¤ Falkenberg 
¤ Mölndal  
¤ Mark 
 
Vi har över 30 års samlad erfarenhet i arbetsledand e befattningar vid ny- om och till-byggnad  av vill or, fritidshus och 
garage, reparations-, renoverings och underhållsarb eten, s.k. ROT-arbeten 
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Som KA kommer vi att : 
 
¤ Upprätta en för projektet specifik kontrollplan 
¤ Kontollera att planen följs 
¤ Medverka vid tekniskt samråd och ev. byggplats-be sök av Byggnadsnämnden 
¤ Genomföra och dokumentera byggplats-besök under b yggtiden 
¤ Närvara vid slutsamråd 
¤ Utfärda utlåtande till underlag för Byggnadsnämnd ens slutbesked. 
 
För ytterligare information samt prisuppgift skicka  oss ett e-mail eller slå oss en signal på 0300-323 075 
 


