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förstatsrådet och chefenTill

Inrikesdepartementet

särskild utredare medbeslutade tillsättaRegeringen i maj 1996 att en
för-frågor ochuppdrag belysa kvalitetssystem i byggprocessenatt om

funktionskontrollenvaltningen, den obligatoriskagöra översynen av
byggfelsförsäk-ventilationssystem, utvärdera lagen 1993:320av om

med ochring, allsidigt analysera befintliga s.k. småhusgarantiersystem
konsumentskyddsaspekter analysera behoveti anslutning härtill samt

mögelskadorstatligt ekonomiskt stöd för avhjälpa fukt- och iattav
behovsmåhus, Utredningens syfte identifieraövergripande är attm.m.

förändra bidra tilloch komplettera befintligaatt attsystern avsessom
förebygga kanoch undanröja sådana förhållanden byggnaderi som
vålla omfattande åtagandenohälsa och medföra ekonomiska Ut-m.m.

se bi-redarens uppdrag kommittédirektivet, Dir 1996: 39preciseras i
laga.

Utredare har hovrätt.varit hovrättsrådet Rolf Lundmark, Svea Som
sekreterare har den förordnats departementssekreterare15 september
Kerstin Wennerstrand och den oktober hovrättsassessor1 1996
Marianne Wasteson.

Utredaren har den september lämnat delredovisning be-27 1996 en
träffande vissa småhusgarantifrågor. Redovisningen inarbetatshar i
föreliggande betänkande.

Utredningen har biträtts med följande ledamöter:expertgruppav en
direktör Fredriksson,Perry Skandia, avdelningschef Gillback,Agneta
Konsumentverket, inspektör Simon Kristoferson till oktober 1996,16
Finansinspektionen, inspektör Kullgren från oktober 1996,Peter 16
Finansinspektionen, entreprenadjurist Thomas Kruuse, Byggentrepre-



doktorteknologieBoverket,Lindström,enhetschef Bengtnörerna,
forskningsinstitut AB,ochProvnings-Samuelson, SverigesIngemar

Söder-Bostäder, ingenjör JanSvenskaSjölander,civilingenjör Lennart
Träff, FFNSGörancivilingenjörRiksförbund ochVillaägamasström, -

Sweco.Guppen
inhämtatreferensgruppsmötenvid tvåhar därutöverUtredningen

byggområdetaktörer påföreträdare försynpunkter frånuppgifter och -
kunska-särskildaoch besitterföretag berörsochorganisationer som av

utredningsuppdragetde områden avser.somper om
utredningen AgnetaiavgivitsSärskilda yttranden har experternaav

Söderström.och JanGillback, Thomas Kruuse
Byggkvalitetslutbetänkandehärmed sittöverlämnarUtredningen
härmed slut-uppdrag1997:177. Utredningensframtiden SOU ärför

fört.

decemberStockholm den 2 1997

Rolf Lundmark

Marianne WastesonWennerstrand/Kerstin
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1 Sammanfattning

Inledning

Utredningen, antagit Byggkvalitetsutredningen, har haftnamnet isom
uppdrag

inventera vilka heltäckande kvalitetssystem finnsatt på byggom-som
rådet och förvaltningeni i dag, utvärdera och förslagsystem ge
hur de snabbt kan introduceras,

den obligatoriskagöra översyn funktionskontrollenatt venti-en av av
lationssystem,

belysa hur tecknade byggfelsförsälqingar uppfylleratt intentionerna i
lagen sådan försäkring och bedöma behovet ändringar la-iom av

med inriktning på tillämpningsområdet och skyddet för boen-gen
de m.fl.,

allsidigt redovisa och analysera befintligaatt med s.k. småhus-system
garantier och konsumentaspekter anslutningi härtill, varvid för-
slag skall lämnas ti-ll ändamålsenligt konsumentskydd,ett samt
bedöma det fortsatta behovet statligt ekonomisktatt stöd för attav
avhjälpa fukt- och mögelskador i småhus, varvid formernam.m.,
för verksamheten skall övervägas.

Utredningen redovisar, utifrån tillgängliga utredningar byggnadsbe-om
ståndet, hur situationen i fråga fel och brister i våra byggna-utser om

Årder. kanHär följ 1992 hadenämnas 6 småhusenprocentca av
fukt- och mögelskador i källare eller på grundplanet och i femtevart
småhus luftfuktigheten under vissa delar året så hög riskenattvar av
för allergiframkallande kvalster ökar. I 500 000 bostadslägenheterca
fanns fuktskador i våtutrymmen. Bristfállig ventilation förelåg i totalt
2,4 miljoner bostäder. När det gäller lokalbyggnader noterades detatt
förelåg behov reparation 4-5 den sammanlagdaprocentav av av arean

och fönster.ytterväggar Störst reparationsbehov fanns i skolor. frågaI
ventilation lokaleri konstaterades reparationsbehov förelåg i 12attom

volymen, skolorna för denprocent volymande-störstaav varav svarar
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len. Materialet vidare fel byggandetvisar i åter-att typersamma av
kommer åren.genom

kvalitetsmedvetandekonstaterar ökat inom byg-Utredningen att ett
efterhand.erfordras för minska behovet korrigeringar igområdet att av

förbättra kvalitetenUtredningen grundstenarna i arbetet på attattanser
yrkesstolthetyrkeskunnande ochbyggande och förvaltningi utgörs av

kvalitetstrategierförbättring åstadkommas krävshos aktörerna. Skall en
och förvaltning. Enligtde olika leden i byggandehos aktörerna inom

kvalitetsarbetet hos dekan samordningutredningens mening en av
ingripanden från samhället.skilda aktörerna minska behovet av

kvalitetsfrågorArbetet med

År tydlig-med inriktning påändrades byggnadslagstiftningen1995 att
förutsättning-och därmed skaparollerna och i byggandetgöra ansvaret

utvärde-haft uppdragför bättre kvalitet. Boverket har i göraatt enar
slutredovisningoch lämnat sinde byggbestämmelserna harring av nya

oktobertill regeringen i 1997.
kvalitetsarbe-nuvarande läge ibetänkande redovisasföreliggandeI

ekterings-med uppdelning i projbyggområdet och i förvaltningenpåtet
förvaltningsfas.fas, byggfas och

heltäckan-närvarande finnsdet för inteUtredningen konstaterar att
företagförvaltningen. Mångaochde kvalitetssystem i byggprocessen

utgångspunkt,har emellertid, med ISO- 9000och branscheräven som
liknandeområden, Sys-utvecklat inom sina ISO system.systemegna

för viss produk-eller framtagnaofta branschanpassadetemen är en
bedömningEnligtsärskilt produktionssystem.tionskedja eller ett en

Svenskanvänds Utmärkelsen Kva-utifrån det igjorts system somsom
byggområdettillfrågade företag pålitet SK framgår det inom deU att

delarkvalitetsarbetetför inomfinns systematiskt storaangreppssättett
konstateras byggentreprenöre-bedömningenrespektive företag. I attav

detUtredningens studier visarkvalitetsarbete.kommit längst i sitt attna
effekternaoch metoderutsträckning saknasi mätaattparametrarstor

därmed saknas förutsättningarkvaliteten ocholika säkra attsätt attav
de skildaklarlägga effektiviteten i sätten.

arbetetskäl talar förgodaUtredningen konstaterar många attatt
intensifie-kvalitetsarbete börsystematisktmed få till ståndatt ett mera

byggnaderstånd bättrenaturligtvis få tillfrämsta skäletDet är attras.
det finnsundersökningarlyftas fram visardet kan också attattmen
kvalitet-byggandetminska kostnaderna imöjligheter attstora genom

kvalitetsfelkostnadernastudier kan utläsassarbetet. utredningensAv att
produktionskostna-till mellan 6 och 10ofta bedöms uppgå procent av
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Ävenden. törvaltningskosmaderna kan minska betydligt. förbättratEtt
kvalitetsarbete torde också öka konkurrenskraften och skapa export-
möjligheter.

Utredningen har kommit fram till aktörerna i byggandet och för-att
valtningen bör bygga bättre samarbete kvalitetsfrågomai medettupp
sikte heltäckandepå kvalitetssystem. Utredningen föreslårett att ett
byggbranschens kvalitetsråd bildas i vilket ingår alla aktörer på byg-
gområdet och i förvaltningen försäkringsbolag och finansie-ävensamt
ringsinstitut. betänkandetI redovisas frågor sådant råd börett tasom

och skapa samordning huvudfrågomaEn gäller samordningupp av
kvalitetsarbetet hos de skilda aktörerna och erfarenhetsåterföringenav

mellan dem. frågaEn gäller kompetensen hos skildastorannan perso-
nalkategorier.

obligatorisk funktionskontrollenDen av

Ventilationssystem

Under årens lopp har omfattande arbete lagts på komma tillett attner
med miljöfaktorer inverkar negativt på vår hälsa. Utredningenrätta som

konstaterar det endast delvis känt hur inomhusmiljön medverkaräratt
till sjukdomstillstånd. För fâ till stånd bra inomhusklimat kan slåsatt ett
fast det nödvändigt med fungerande Ventilationssystem,äratt ett ärsom

till den verksamhet bedrivs i byggnaderna. Beträffandeanpassat som
arbetsläget för ventilationskontrollen konstateras det inte finnsatt un-
derlag för dra fullständiga slutsatser vilkeni omfattning ventila-att om
tionssystemen skildai de byggnadskategoriema har kontrollerats eller

utfallet kontrollen. slutsatserDe med säkerhet kan dras, ärom av som
den Boverket föreskrivna tidplanen för kontrollen inte har infri-att av

bästa fall harI ventilationssystemen flertaleti byggnader funk-ats.
tionskontrollerats gång vid utgången år mycket1997. En storen av an-
del de kontrollerade ventilationssystemen har dessutom påtagligaav
brister.

bakgrundMot de uppgifter inhämtats och redovisas föreslårav som
utredningen den obligatoriska funktionskontrollen skall bestå. Pro-att
blemet främst få genomslagskraft kontrollen ventilationssys-iär att av

Kommunernas byggnadsnämnder har till uppgift bevakatemen. att
kontrollsystemet. Från kommunhåll har framförts det finns för-inteatt
utsättningar eller övervaka byggnadsägarnanärmareatt attresurser
följer uppställda kontrollkrav. Utredningen har i sina överväganden
kommit fram till kontrollbehovet från samhällets sida olika för deatt är
skilda byggnadskategoriema och byggnadsnänmdens övervakningatt
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bör inriktas på de områden där det finns anledning följastörst att ut-
vecklingen. Utredningen konstaterar byggnadsägare normalt haratt
intresse byggnaderna bibehåller funktionernasitt värde ochatt attav
vidmakthålls, inte minst för få avkastninggod på kapitalet. Hyres-att

har bostadenintresse eller lokalen verkligen har funk-degäster attav
tioner betalar för. Utredningen har kommit fram till följande förman
skilda kategorier.

det gäller hyresbostäderNär undersökningar det finnsvisar att en
påtaglig eftersläpning i kontrollen. finns visserligen partsför-Här ett
hållande hyresgäster har förhållandevis svårt sig gäl-göraattmen
lande underhållsfrågor förevarande fåi slag. genomslags-För attav
kraft ventilationskontrollen föreslår utredningen därföri under-att
låtenhet från hyresvärds sida följa reglerna ventilations-atten om
kontroll fåskall omedelbar effekt hyressättningen byggnaden.på i

kan enligt utredningens uppfattning tilläggDetta tillgöras ettgenom
kap. första stycket jordabalken hyreslägenhet12 55 § på sätt att en

vid skälig hyra kapitletprövningen enligt bestämmelserna i skallav
sakna godtagbar enligtventilation besiktning bestämmel-anses om

ventilationskontrollen utförts eller kontrollen föranlettinteserna om
anmärkningar betydelse för ventilationssystemets funktion ochav
hyresvärden inte visar bristerna avhjatt

Beträffande boende,bostadsrätter konstaterar utredningen de tillatt
skillnad från hyresgäster, skötseln huset vid före-kan påverka av

ochningsstämma också skötselfrågor med den valda styrel-ta upp
Bostadsrättshavama har ekonomiskt husetintresseett attsen. av un-

derhålls. Utredningen särskilda åtgärder inte behö-någraattmenar
för förbättravidtas efterlevnaden kontrolllcravet. Utred-attver av

ningsunderlaget tyder på efterlevnaden förhållandevis bra hosäratt
bostadsrättsföreningarna och information be-detnärmast är som
hövs.

Vid lokalhyresförhållanden partsförhållandena jämspelta.är mera
Lokalhyresgästerna torde förhandlingar med byggnadsägareni sina
ställa gällande följs.krav på föreskrifter ventilation Utbudetatt om

lokaler för kontor och andra verksamheter förhållandevisär stortav
varför det finns anledning byggnadsägarna angelägnaäratt anta att

kunna lokalerna uppfyller gällande krav. Till dettavisa minstatt att
kommer arbetsplatser omfattas arbetsmiljölagstiftningen ochatt av

arbetstagare och deras har beva-organisationer intresseatt attett av
Även kontrollen begrän-ka arbetsmiljön. här kan den kommunala

sas.
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föreslårUtredningen samtliga småhus undantas från den åter-att
kommande funktionskontrollen ventilationssystem. Däremot börav

kontrollkravet på innan ventilationssystemet drift fin-iett nytt tas
kvar. Utredningen konstaterar fördet småhusen är ägarenattnas

och dennes familj berörda och det ligger iär ägarensatt egetsom
tillintresse ventilationen fungerar tillfredsställandesåatt att attse en

inomhusmiljö råder.

Vad gäller daghem, skolor, vårdlokaler finns inga hyresavtaletc.
mellan dem vistas i byggnaderna och ungdomar,Barn,ägaren.som
sjuka och gamla har begränsade möjligheter självaattpersoner
ställa krav på inomhusklimatet. den här byggnader detI ärtypen av
särskilt viktigt samhället tillvaratar ochnyttjamas intressen kon-att
trollerar ventilationen fortlöpandeoch inomhusmiljön äratt avpas-
sad till den verksamhet bedrivs. deUtredningen över-attsom anser
vakningsresurser finns kommunerna första hand böri i använ-som

fördas den här lokaler.typen av

Beträffande utfommingen den ventilationskontrollenfortsattaav ger
utvärderingen anledning föreslå besiktningsinter-inte ändringaratt av
vall.. Det ankommer på Boverket följa utvecklingen och vid behovatt
föreskriva ändringar. Ett exempel på förhållanden kan anled-som ge
ning till längre besiktningsintervall enligt utredningens meningär att
byggnadsägaren ventilationssystemet kontinuerligt.visar överatt ses

Utredningen konstaterar kom-den kontrollfimlction lagts påatt som
densamma övervakningi övrigt gäller i frågaär attmunerna som om av

byggnadslagstiftningen efterlevs. Skyldighet för kommunerna ingri-att
det finnsuppkommer anledning överträdelse skett.när att anta attpa

led i sådan kommunal tillsyn utredningen endastSom ett atten anser
protokoll från besiktningar föranlett sådana anmärkningar attsom
funktionslcraven uppställs kontrollförordningen uppfylldai inte ärsom
skall skickas till kommunen för kännedom.

föreslårUtredningen förtydliganden i förordningenvissa görsatt
såvitt gäller behöriga ventilationskontrollanters uppgifter. När proto-
koll ventilationskontrollen skall till kommuner skall dettaskickasöver
utföras funktionskontrollanten. utfördföreskrivna intygetDetav om
besiktning föreslås få roll. bör föreskrivas utfördintygDet atten ny om
besiktning får utfärdasinte och anslås förrän ventilationssystemet upp-
fyller de uppställda kraven anslåsoch skall utfärdas ochintygetatt av
funktionskontrollanten.

Utredningen förutsätter de förskilda intresseorganisationemaatt
fastighetsägare lämnar information till medlemmar viktensina om av
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ventilationssystemen i byggnaderna underhålls. Utredningen utgåratt
från ventilationsbranschen medverkar med infonnation.även att

Byggfelsförsäkring och småhusgarantier

det gällerNär frågorna byggfelsförsälqing och smâhusgarantier harom
utredningen kommit fram till verksamheten hos garantibolagen äratt att
betrakta försäkringsrörelse och därmed underkastad regleringen påsom
försäkringsområdet. Utredningen konstaterar det därför skulle krä-att

särskild lagstiftning för verksamheten garantibolagenhosvas en om
den skall finnas kvar nuvarande den bakgrundeni bolagsfonn. harMot
utredningen och funnit bestämmelserna byggfelsför-övervägt att om
säkring bör generellt tillämpliga småhus förpågöras även permanent-
boende. därutöver stärka konsumentskyddet bör de standardav-För att
tal används konsumentförhållandeni kompletteras så det ålig-attsom

anlitade och säljare ställa säkerhet för sinaentreprenörer attger pro-
duktionsätaganden. Enligt utredningens för-mening åstadkoms genom
slaget ändamålsenligt konsumentskydd. Utredningen förslår deett att

frånundantag konsumenttjänstlagens, konsumentköplagens och jorda-
balkens gällertvingande avtalsvillkorsregler idag så-annars omsom
dant konsumentskydd finns ställs villkor för statlig bostadsfi-som som
nansiering, dvs. småhusgaranti med konsumentanpassadei förening
Standardavtal, stället bör konsumentskydd byggfelsför-i detavse som
säkringen kombination konsumentanpassade standardavtal.i medger
Byggfelsförsäkring förening kompletterat enligti med ABS 95ett ger
utredningens uppfattning konsumentskydd kon-bättreavsevärt änett
sumenttjänstlagen.

byggfelsförsäkringdet gäller utvärderingen medNär systemetav
konstaterar utredningen det har gått för kort tid för det skallatt att vara
möjligt fullständig har endastutvärdering. varit iLagengöraatt en
kraft sedan den juli några1 1993. Hittills har det inte varit ska-nästan
defall. förräntorde inte möjligt få riktig bildDet systemetattvara en av
det har kraft under dryg tioårsperiod, motsvarande tiden frånvarit i en
det byggfelsförsäkring finnstecknas till det den har löpt Detatt att ut.

underlag för föreslå med byggfelsförsäkringar skallinte att att systemet
utvidgas till omfatta andra permanentbostäder.byggnader Detänatt
kan dock redovisas det förekommer försäkringar tecknas ävenatt att
utanför obligatoriet Vadoch den delen marknaden inte ringa.äratt av
gäller tillämpningsområde föreslår utredningen denlagens övrigti att

paragrafennuvarande kopplingen till näringsidkarbegreppet förstai tas
skall omfattasbort och vilka ombyggnaderavgränsningenatt avav som
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förtydligas. sistnämnda förslag harförsäkringsobligatoriet Framför allt
påtalade tillämpningssvårigheter nuvarande regel.grund isin av

de förekommande försäkringarna förslagetAnalysen samt attav
har föranlett utredningenskall inordnas generelltsmåhusen i systemet

självrisk.förändringar lagen såvitt tillåten Ut-föreslå vissaatt avserav
regleras. Beträf-för avtal självriskredningen föreslår att utrymmet om

enligt lagensmåhus självrisken få högst basbeloppfande bör ettvara
bas-allmän försäkring och för flerbostadshus högst1962:381 treom

belopp.
för försäk-möjlighetenUtredningen föreslår viss begränsning iäven

för skador normaltfriskriva sig från ersättningenringsgivaren att som
försäkringartäcks andraav

mögelskador ifukt- ochtill reparationBidrag av

småhus

ekonomiskt stöd för avhjälpafortsatt behov statligtfråganI attom av
utredningen det alltjämtoch mögelskador i småhus konstaterarfukt- att

medför komma tillföreligger behov sådant stöd rättastort attett av
Eftersom principomfattas småhusgaranti. iproblem i hus intesom av

finnsgarantier intebyggda efter år 1989 omfattas sådanaalla hus av
före det kanbyggda åretanledning ändra regeln endast husattatt

fukt- ochfel orsakarför stöd. bakgrundkomma ifråga Mot att somav
förränofta blir påtagligadet slag omfattas intemögelskador somav

föreslåruppdagas tidigare,gått, de kanomkring år har10 ut-även om
ytterligarefinnas kvar undermöjligheten söka stöd börredningen att att

hanteringsordningenUtredningen konstaterarfyraårsperiod. att aven
småhusskadenänmdenbra vidskadeärenden sak fimgerar mycketi

sak börsmåhus och den ifonden för fukt- och mögelskador i att vara
vidareUtredningen konstaterarunder avslutningsperioden.densamma

färre be-sådana alltreglerna självrisk för sökandena är attatt somom
föreslår därförUtredningenkommer åtnjutande sådan.höver hjälp i av

sökan-korthet bör gällastödreglerna förbättras och förenklas. I attatt
Ärbasbelopp.åtgärdskostnad tillden alltid själv skall för ettsvara upp

tillfredsställande bo-få fungerakostnaden för husetstörre att att som
hälften åtgärds-medföreslår utredningen bidrag lämnasstad, att av

förenk-för basbelopp.sökanden alltid Enkostnaden, dock ettatt svarar
ökad tillströmningenligt förslaget medförling stödreglerna att avenav

finns.personalkunna hanteras med denärenden kommer att som nu
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Lagförslag

tillFörslag
byggfels-1993:320ändring i lagenLag omom

försäkring

1993:320lagenoch i12föreskrivs 10Härigenom att om
ha följande lydelse.skallbyggfelsförsäkring

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§I

helt ellerbyggnaduppförnäringsidkare NärNär somenen
skallövervägande deltill till använ-helt ellerbyggnad somen

förbostadanvändas dasskall permanentdelövervägande som
till skallbyggsellerbruk uppförsbrukförbostad permanentsom

finnasbyggnadsarbetetbyggnad det försådanfrågaeller i enom
för-Sådanbyggfelsförsälcring.fordrar bygg-åtgärderutför som

finnasskallför- säkring näroch ävenanmälan avsevärtsom
byggnadsådanpånågonbyggnadens brukstid,länger ut-en

kap.9åtgärderför ibyggnadsarbetetdet förskall avsessom
tredje punktenstycketförstabyggfelsförsälqing. 2 §finnas en

0.bygglagen 19871ochplan-
behövsByggfelsförsäkring

fördenåliggerellerfråga Detdock iinte som egenom en-
utföralåterutför ellerräkningsådanttvåbostadshus när ett ga-

byggnadsarbetesådantavtals-försäkrings- ochranti-, som av-
byggherrenstycketförstaförvillkorskydd finns iutgör sessom

byggfelsförsäkringtillsebostadsfinansieringstatlig attatt
för arbetet.finns

1 lydelse 1994:850Senaste
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2 §

byggfelsförsälcringEn skall omfatta

skälig kostnad för avhjälpa fel byggnadensiatt konstruktion, i mate-
rial byggnadsarbetetianvänts eller utförandeti arbetet, ochsom av

skälig kostnad för avhjälpa skador byggnadenpåatt orsakatssom av
felet.

Försäkringen behöver dock Försäkringen behöver dock
inte omfatta fel eller skador inte omfatta fel eller skadorsom som
måste sakna betydelse förantas måste sakna betydelse förantas
byggnaden eller dem bor byggnaden eller dem borsom som
eller vistas byggnadeni och inte eller vistas i byggnaden och inte
heller skador nonnalt täcks heller skador normalt täckssom som

andra försäkringar såsom fastighetsförsäkring, villaför-av av
fastighetsförsälqing, maskinför- säkring och maskinförsäkring.
säkring och allrislqörsäkring.

Med fel skall enligt försäkringen avvikelse från fackmässigtavses
godtagbar standard vid den tid då arbetet utfördes.

6 §

byggfelsförsälcringEn får innehålla villkor attom

kostnader för fel vållats den byggnadens ellerär ägaresom av som
hans anställda endast felet har vållatsersätts någonävenav om av an-

eller det finns särskilda skäl för det,nan om annars

kostnader inte deni mån förersätts felet eller skadornaansvaret om-
fattas i avtal lämnat garantiåtagande,ett såvida det inte visas denav att
ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande,

skall förägaren viss självrisk.svara en

Självrisk villkor isom en
byggfelsförsäkring får uppgå till
högst halvt basbelopp enligtett
lagen 1962:381 allmän för-om
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två-ochfrågasäkring i om en-
skallbostadshus ägas avsom
upplåtas medellerfysisk person

bostads-bostadsrätt. För övriga
uppgå tillsjälvriskenhus får

basbelopp.högst tre

10§

får inteförsäkringsgivarefår EnFörsäkringsgivare inteEn
andraenligt §den 1näringsidkare vägravägra somsom en-en

byggfels-haskyldigstycketha bygg-skyldigligt är att1 § är att
sådantecknaförsäkringteckna sådanfelsförsäkring attatt enen

försäkringsgiva-försäkring,försäkringsgiva-försäkring, omom
byggfelsförsäk-marknadsförbyggfelsförsäk-marknadsför renren

dockfårFörsäkringfår dock ringar. väg-Försäkringringar. väg-
till ska-med hänsyndettill ska-med hänsyndet ras omomras

derisken eller någon sär-derisken eller någon sär- annanannan
till detta.skälskild orsak ñnnsdetta.skäl tillskild orsak ñnns

12

fårbyggnadsarbetet inteAtt
bevisförränpåbörjas ett om

företettsbyggfelsförsäkring har
nämndereller deför den som

uppgifterfullgör kommunens
byggnadsväsen-plan- ochinom
kap. plan-framgår 12 §det, 9av

1987: 0.och bygglagen 1

kraft den...träder ilagDenna

2 lydelse 1994:850Senaste
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Förslag till

Lag ändring i konsumentköplagen 1990:932om

Härigenom föreskrivs 3 § konsumentköplagenatt 1990:932 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Avtalsvillkor i jämförelse med bestämmelserna i denna lag tillsom är
nackdel för köparen verkan denne,är utan intemot iannatom anges
lagen.

Första stycket gäller inte vid Första stycket gäller inte vid
köp byggnadsdelar, köpa- köp byggnadsdelar, detav om av om

tillförsäkras sådant för köpet finnsett byggfelsför-ren ga- en
försäkrings-ranti-, och avtals- säkring enligt lagen 1993:320

skydd som ställs villkor för byggfelsförsäkring och kon-som om
statlig bostadsfinansiering. tillfársäkras sådantsumenten ett

skydd avtalsförhâllandeti ärsom
tillfredsställande med hänsyn till
allmänna konsumentintressen.

Första stycket gäller inte heller vid köp levereras i ledning,av gas, som
de allmänna avtalsvillkor tillämpas vid sådana leveranser harom som

godkänts konsumentverket.av

Denna lag träder krafti den...
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tillFörslag
1985:716konsumenttjänstlagenändring iLag om

skall ha1985:716konsumenttjänstlagenföreskrivs 3 §Härigenom att
lydelse.följande

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3§3

tilldenna lagbestämmelsernamed ijämförelse ärAvtalsvillkor isom
intedenne,verkannackdel för konsumenten annatär motutan an-om

i lagen.ges

vidgäller intestycketgäller inte vid FörstastycketFörsta
det§i 1i 1 § tjänstertjänster omavsessomomsom avses

byggfelsför-finnsförtillfbrsäkraskonsumenten tjänstenett en
1993:320enligt lagensäkringförsäkrings- ochsådant garanti-,

kon-ochbyggfelsförsäkringställs vill-avtalsskydd som omsom
sådanttillförsäkrasbostadsfinansie-statligkor för ettsumenten

avtalsförhållandetskydd äriring. som
tillmed hänsyntillfredsställande

konsumentintressen.allmänna

kraft den...lag träder iDenna

3 lydelse 1990:935Senaste
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Förslag till

Lag ändring i jordabalkenom

Härigenom föreskrivs kap.4 19 d § och kap.att 12 55 § jordabalken
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.
19 d

En näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet sålt fastighetsom en
till konsument huvudsakligen för enskilt ändamål får inte kon-en mot

åberopa köpevillkorsumenten jämförelsei medett bestämmelser-som
i 11-19 till nackdel for denne.ärna c

Första stycket gäller inte stycketFörsta gäller inteom om
konsumenten tillförsäkras det för köpet finns bygjels-ett en
sådant försäkrings-garanti-, och försäkring enligt lagen
avtalsskydd ställs vill- 1933:320 byggfelsförsäk-som som om
kor för statlig bostadsfinansie- och konsumentenring tillförsäk-
ring. sådant skydd avtalsför-iettras

hållandet tillfredsställan-ärsom
de med hänsyn till allmänna kon-
sumentintressen.

Näringsidkaren och konsumenten kan hinder första stycket träf-utan av
fa avtal ersättning för skada enligt bestämmelsernaatt i 12-19om
skall omfatta förlust i näringsverksamhet.

12 Kap
55

55 § Om hyresvärden och hyresgästen tvistar hyrans storlek, skallom
hyran fastställas till skäligt belopp. härvidHyran inteär att anse som
skälig, den påtagligt högre hyranär för lägenheter med hän-änom som

till bruksvärdet likvärdiga.ärsyn

4 Senaste lydelse 1990:936
5 Senaste lydelse 1997:62
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bruksvär-Vid prövningen av
saknaskall lägenhetendet anses

tillfredsställande ventilation om
utfö-besiktning skallsådan som

förordningenenligtras
obligatorisk1991:1273 om

ventilationskontroll harinte ut-
föranlett anmärk-förts eller har

för ventila-betydelseningar av
och hy-funktiontionssystemets
brister-resvärden inte visar att

avhjälpts.harna

beaktas hyran förförsta stycket skall främstVid enligtprövningen
bostadsföretag.allmännyttigalägenheter hus och förvaltasi ägssom av

be-får i ställetjämförelse kan ske med lägenheter påinteOm orten,en
hyresläge och imed jämförbartaktas hyran för lägenheter på ortannan

hyresmarknaden.likartade förhållanden påövrigt
bestämmelserna i 55första stycket skallVid prövning enligt ävenen

b § iakttas.
och det ingårhyresavtal har slopatsförhandlingsklausul iOm etten

hyresförhandlingslagenförhandlingsersättning i hyran enligt 20 §
förstabestämmelserna ihinder1978:304, har hyresgästen utan av -

med beloppfå hyran sänkttredje styckena motsvararrätt ettatt som
ersättningen.

hy-skall villkorvillkor hyran,gäller någotOm tvisten änannat som
den det skäligthar gälla månresvärden eller hyresgästen ställt i ärupp

vid avtaletsomständigheternatill hyresavtalens innehåll,med hänsyn
och omständigheterna iinträffande förhållandentillkomst, öv-senare

hyrestidbestämdskall obestämd, inteHyrestiden sär-rigt. avvara om
skild anledning lämpligare.är

förvillkorenhyresvärden och hyresgästen kommerOm överens om
stycket, gäller deeller femteuthyrning tvist enligt förstafortsatt i en
nämnda stycken,föreskrivsvillkoren, vad iöverenskomna oavsett som

balk.dennaföljer bestämmelserna i övrigt iden mån intei annat av

kraft denlag träder iDenna
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Allmän bakgrund2 till utredningens
arbete

utredningens2.1 Uppläggning arbeteav

Utredningen påbörjade arbetesitt under hösten 1996. enlighet medI
sina direktiv överlämnade utredningen den oktober 1996 till inrikes-l
ministern belysning frågorvissa beträffande verksamheten meden av
lämnandet småhusgarantier.av

Materialinsamling

Utredningen har skriftligen och muntligen informerat aktörerna byg-i
gandet och förvaltningen, intresseorganisationer, forskningsorgan, fi-
nansieringsinstitut försäkringsbolag utredningsuppdraget.samt om

informationenMottagama har beretts möjlighet komma in medattav
material och synpunkter underlag för utredningens arbete. Genomsom
detta har värdefulla synpunkter och material kommit utredningen till
del.

Utredningens nio har bidragit med underlagsmaterial ochexperter
tillfört utredningen synpunkter från skilda verksamhetsfalt. Utrednings-
kansliet har också intervjuat, aktörer, företag och intresseorganisatio-

Kontakter har tagits med tjänstemän vid kommissionen ochEU-ner.
hos regeringama i några medlemsländerna mil.i EUav

Under harvåren 1997 utredningen med vissa angivna frågeställ-
grund till referensgruppsmötenningar inbjudit aktörer byggandetisom

och förvaltningen, forskningsorgan sammanslutningar arbetarsamt som
olikamed säkra kvaliteten byggområdet.påsätt att
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2.2 Bostads- och lokalbeståndens storlek
och sammansättning

Eftersom utredningsuppdraget till delar gäller förhållanden befint-stora
lig byggd miljö finns anledning inledningsvis redovisa bebyggelse-att
situationen landet.i

Bostadsbeståndet består 1.7 miljoner småhus med eller tvåav ca en
lägenheter och 130 000 flerbostadshus med eller fler lägenhe-treca
ter. Ungefär hälften alla småhus har byggts efter år 1960. Ett stortav
antal flerbostadshus byggdes främst inom för det mil-stora ramen s.
jonprogrammet på .1960- och 1970-talen.

FlerbostadshusSmåhus

6°°°°600000.,

50000500000 --..

40000400000 ..
0m åêaooooo 330000-.. åå

20000200000 ...

10000100000 ...

00 .. 40 41- 61- 70..40 41- 61- 76-
ao aa 60 se75 75

Figur Antal små- och flerbostadshus efter byggår

finns sammanlagtDet cirka lokalbyggnader200 000 med drygt 140
miljoner uppvärmd fråga lokaler deI tekniska egenskaper-ärarea. om

hos skolor, daghem, vård- och kontorsbyggnader särskilt intressena av
från skade- inneklimatsynpunkt.och lokaltyper tillsam-Dessa upptar

25% antalet byggnader och 45% den uppvärmdamans ca av ca av are-
för samtliga lokalbyggnader.an
Skolorna inkluderar grundskolor, gymnasier och högre utbildning,

med totalt 20 700 byggnader. antal skolor landet byggdesEtt istortca
under perioden 1941-60 i samband med grundskolereformen. Det allra

tillskottet, för undervisning, byggdes40% understörsta nästan av arean
perioden 1961-75.
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Skolor Daghem
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várdbyggmder Kontorsbyggnader
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Figur för skolor,Area daghem, vård- och kontorsbyggnader efter
byggår

finnsDet 6 daghem700 relativt datum. Nästan 90%ungtca av av arean
tillkom under perioden 1961-88.

Vårdbyggnadema inkluderar sjukhus, vårdcentraler, hälsovård, ål-
derdomshem och lcriminalvård. Totalt ñnns vårdbyggnader.12 100ca
Den dominerande åldersklassen 1961-75 den40%är upptarsom ca av
sammanlagda arean.
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Åldersstrulcturen för de cirka 10 900 kontorsbyggnadema avviker
från de lokalbyggnadema.övriga finns delsHär äldrestoren grupp
byggnader 20% före 1940 bland andra kontoren städernasiav arean
centrala delar. allra flestaDe kontoren dock byggda fr.0.m. 1961,är
och den höga andelen från perioden 1976-88 39% återspeglar åttiota-
lets speciella satsningar.

Byggnadsbeståndet har genomgått enastående utveckling bådeen
och komfortmässigt under 1900-talet och i iutrymmes- är stort gott

skick.
behålla byggnadsbeståndetsFör goda skick krävs löpandeatt ett un-

derhåll. sällan krävsInte därutöver underhållsåtgärder, påextra t.ex.
grund sättningar i grunden, vattenläckage, skador från inträngandeav
fukt eller helt enkelt på grund faktiska livslängder eller under-attav
hållsperioder för byggnadsdelar kortare beräknat.är än

Andra tekniska problem bebyggelseni traditionella underhålls-än
problem har uppmärksammats sedan tid tillbaka. Redan på 1970-en
talet började energiåtgärder genomföras i skala. Någotatt stor senare
började inneklimatproblem i bostäder och lokaler uppmärksammasatt
inte minst med anledning ökning allergier och överkäns-av av arman
lighet.

Förutom underhållsåtgärder behövs således särskilda riktade åtgär-
der för tillgodose särskilda samhällsintressen byggnadsbe-avseendeatt
ståndets inneklimat-, energi- och milj öegenskaper.

självklarEn utgångspunkt vid alla diskussioner bebyggelsenrörsom
beskrivning det aktuella problemets storlek och hur problemetär en av

fördelar olikasig på kategorier byggnader.av
Byggkvalitetsutredningen har givit institutionen för byggd miljö vid

KTH BMG uppdragi beskriva bostads- och lokalbeståndens tek-att
nis-ka egenskaper från skadesynpunkt.

redovisningDen byggnadsbeståndets tekniska egenskaperav som
KTH utfört baseras på två landsomfattande undersökningar, ochELIB-
STIL undersökningama. Uppgifterna situationen år för1992avser-
bostäder och förår 1991 lokaler.
Omfattningen antal skador och reparationsbehov byggnads-iettav
beståndet enligt ELIB- och STIL-undersökningama sammanfattningsvisär
följande.
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Skada, åtgärdsbehovreparations- eller
Procenttalen andel beståndet i Sverigeavser av

År 1992 Småhus Flerbostadshus

Fuktskada i källare 93 000 hus --
påeller grundplan 6%

Ytterväggar hus44 000 hus10 000som
behöver 3% 8%repareras

Våtutrymmen med 0.3 milj lägenheter milj lägenheter0.2
fuktskador 17% 12%

2 2b" b"0-2 0-1Fönsterarea som
51% 31%behöver åtgärdas

normenlig 1.5 milj lägenheter milj lägenheter0.9
ventilation 86% 50%

År 1991 Skolor Vård-Dag- Kontors- Alla lokal-
hem byggnader byggnader byggnader

2 2 2 2 2km km km km0.7 km0.1 0.1 0.6 4.0yttmäggamøa med
7% 31% 1% 0% 41%reparationsbehov

kmz :m2 kmz ;m2 m20.2 0.1 0.1 0.1 0.7Fönstema som
7% 1% 0% 0% 5%behöver bytas

Ventilation behöversom
åtgärdas enligt förvalta- 30% 5% 21% 16% 12%

volymandelren
Ventilation med dålig
skötsel enligt besiktning 42% 13% 7% l 1% 19%
volymandel

I analyseras i vilka byggnader och vilkai ålders-rapporten typer av
skador och reparationsbehov särskilt vanligt förekom-ärgrupper som

mande. Bland visas fukt- och mögelskador i våtutrymmen fö-annat att
rekommer lägenheteri i alla åldersgrupper bådei småhus och flerbo-
stadshus. Vidare framgår de åtgärdsbehoven bland lokalernaatt största
finns i skolorna.

redovisningKTH:s baseras på de s.k. ochELIB-nämntssom nyss
STIL-undersökningarna bostads- respektive lokalbestånden exld.av
industri, torde de för närvarande bästa nationella datamateri-som vara
alen för beskrivning bebyggelsens tekniska egenskaper. bådaDeav
undersökningama genomfördes på samordnat i början 1990-ett sätt av
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talet. Arbetsdelningen mellan de bägge undersökningarna allaattvar
befintliga bostadsbyggnader år där hälften1988 denänmer av upp-
värmda användes för bostadsändamål, fick tillhöra ELIBs under-arean
sökningsområde. STIL-undersökningen omfattade byggnader och delar

byggnader egentligen elabonnemang med lokaler för butiker,av
kontor, vård, samlingslokaler undersökningens material harSTIL-etc.
räknats till gälla hela byggnader där hälftenatt än uppvärm-om mer av
da lokaler, för klar avgränsning ELIB-är att gentemotarean ge en
undersökningen.

ELIB-studiens huvudsyfte beskriva bostadsbeståndets teknis-attvar
ka egenskaper, inneklimat och möjligheter effektivisera energian-att
vändningen, särskilt elanvändningen. STIL-studiens huvudsyfte attvar
beskriva lokalbeståndets tekniska egenskaper, installationer och elut-
rustning, användning avel och möjligheter vidta olikavärme, att ener-
gihushållningsåtgärder och ekonomiskaberäkna tekniska ochatt po-
tentialer för sådana åtgärder.

Undersökningarna genomfördes form statistiska mvalsunder-i av
sökningar slumpmässigt objekt l bostadshus ochutvalda 100 900av
lokaler spridda hela insamlades besiktningarlandet. Dataöver genom
och tekniska byggnaderna, till de boendemätningar i de utvalda enkäter
respektive till lokalanvändama från olikaoch datauttag befintli-genom

register.ga
båda undersökningarna skadeförekomst,I samlades datain om repa-

och servicebehov,rations- inneklimat Vissa resultat som presen-m.m.
här har redovisats tidigare från dåvarande in-iteras rapporter statens

stitut för byggnadsforskning. Bostadsbeståndets inneklimat. ELIB-
Norlén och Andersson, Bostadsbeståndets tekniska1993,rapport nr

egenskaper. och Lokalerna ochELIB-rapport Tolstoy 1993nr m
energihushållningen. från STIL-studien "Uppdrag 2000",Rapport inom

undersökning-Göransson 1994. dessa beskrivs ocksåI rapporterm
uppläggning och genomförande detaljeratpå sätt.ettamas

frånredovisade resultaten föreliggande sammanställningDe i KTH
generella och landets samlade bostads- och lokalbestånd. Re-är avser

sultatens kvalitet påverkas enligt följ ande faktorer:KTH av

Resultaten baserade redovisade antalsuppgifter finnspå urval. Iär ett
därför slumpmässiga fel. fel emellertid relativt små vid deDessa är
aktuella kontroll, exempelvisurvalsstorlekama och under statistisk se

ochredovisningen den nämnda Norlén Anderssoni rapportenovan av
1993.

Bostads- och lokalbyggnader uppförts från .och med ingår1989som
industribyggnader. Resultateninte i undersökningarna. heller ingår
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således hela bostads- och lokalbeståndet utanför industrisektomavser
med undantag för den bebyggelse tillkommit under år. Där-som senare

ingår givetvis byggnader rivits sedanemot 1992. Vidare beskrivssom
situationen år 1992 för bostäder och år 1991 för lokaler då fältarbetet i
ELIB- respektive STIL-undersökningarna genomfördes.

Konsekvenserna skador och åldrande liksom reparation ochav av
underhåll under perioden 1993-97 har inte analyserats Inver-närmare.
kan dessa faktorer på undersökningsresultaten sannolikt liten medärav
tanke tekniskapå egenskaper hos bebyggelsen förändras långsamtatt

tid. Viss reservation torde dock behövaöver för de förbättringargöras
rimligen bör ha skett beträffande ventilationen byggnadernaisom som

resultat den år 1992 startade obligatoriska fimktionskontrollenav av
ventilationssystem.

Under åren 1989-95 färdigställdes sammanlagt 188 000 lägenheter ica
flerbostadshus och 97 lägenheter000 i småhus enligt bostads- ochca
byggnadsstatistisk årsbok 1996. Vidare byggdes cirka lä-110 000om
genheter i flerbostadshus under åren 1993-95. Under tidsperiodsamma

lägenheter.7 000 Dessa antal relativt små jämfört de 3.8ärrevs ca ca
miljoner lägenheter bostadsbeståndeti undersöktes i ELIB-studien.som
Vissa centralt belägna lokaler byggs ofta ombyggnaderDessa på-om.
verkar användningssätt och elinstallationer, de berör sällan husensmen
klimatskärm och egenskaper i stort.

Vissa skador ingår inte i redovisningen helt enkelt på grundtyper av av
de inte studerades och STIL-undersökningama. exempelvisIatt STIL-

undersökningen specialstuderades fukt-,inte mögel- och rötskador.

Skadeuppgifter insamlades okulärbesiktning förm.m. genom av
uppgiften särskilt utbildade tekniska konsulter besiktningsmän.som
Dessa samlade in antal tekniska uppgifter de utvalda husenett stort om
inom begränsad tid. Tidsbrist kan ha medfört vissa insamladeatten
uppgifter bristfälligt dokumenterade eller helt enkelt felaktiga.är För
insamling vissa uppgifter fick besiktningsmännen dessutom göraav

eller mindre svåra bedömningar, upptäckt fuktskadatmer ex om en var
ofarlig, den det slaget den behövde åtgärdas omedelbartattom var av
eller den behövde åtgärdas inom år. Vissa skador det slagetärtreom av

vissade idealt kräver ingående skadeutredningar i fall tillatt ochsom
med skulle behöva kompletterats med exempelvis fuktmätningar inne i
konstruktionen. Vidare vissa byggnadsdelar alltid besiktiga,svåraär att

svåråtkomliga vindsbjälklag och snötäckta yttertak.t.ex. Sammantaget
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dessainnebär faktorer och felkällor vissa skador torde under-att vara
rapporterade i viss utsträckning.

Vid samlad bedömning kan föreliggande sammanställning KTHen av
bild skadeförekomster och reparationsbehov ianses ge en grov av

byggnadsbeståndet. Beskrivningen kan möjligen förnågot positivge en
bild byggnadsbeståndets på grund skadorvissa intestatus attav av
upptäcktes vid besiktningama. också bedömaDet svårt i vilkenär att
utsträckning byggnadsbeståndet förändrats sedan på grund1992 av
bl.a. den obligatoriska ventilationskontrollen, ordinarie underhåll och
särskilda underhålls- och reparationsåtgärder. det följande avsnittI 2.2
och redovisas2.3 KTH:s sammanställning resultat från de angivnaav
utredningarna.
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2.3 Bostadsbeståndets tekniska utformning
och skador

Grundläggning. Valet grundläggningssätt har förändrats med åren. Deav
flesta äldre småhus försedda med källare eller har krypgrund.är flestaDe
flerbostadshus har källare. Under tid har många småhus och flerbo-senare
stadshus byggts betongplatta.på

Småhus Flerbostadshus

600000 60000-. .

500000 50000.. .

400000 40000.. 4
g g Källareg .J:300000 Antalä .. ümypwund..å å .Betongplalta

200000 20000.. ..

100000 10000.. .

0 04 --40 -4041- 61- 76- 41- 61- 76-
6060 88 75 aa75

200000
Småhusg

c AntalhusmedAntal .2å skador
.M

0
-40 41- 61- 76-

60 75 88
Figur 3. Grundens konstruktion bostadsbeståndet upptill. Antal småhusi

med fukt-, mögel- eller rötskador källare och/eller grundplani
behöver åtgärdas omedelbart eller årinomsenast tresom

nedtill.

Eventuella skador i källaren eller grundplanet för allanoterades utvalda
småhus besiktningmannen och hänfördes till endera följ ande katego-av av
rier

Ofarlig skada behöverinte från funktionssynpunktåtgärdas0 som
Skada det osäkert den behöver åtgärdasär0 som om
Skada behöver åtgärdas inom årtre0 som
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Skada behöver åtgärdas omedelbart0 som

finns sammanlagt småhus alla småhusDet 90 000 6% medca av
minst fukt-, mögel- eller rötskada behöver åtgärdas omedelbarten som
eller åtminstone inom föreår. Småhusen byggda 1961 skade-ärtre
drabbade dubbelti så utsträckning byggda småhus.stor som senare

ochYtterväggar. tegel de vanligaste materialen i fasadbekläd-Trä är
naden på småhus och äldre flerbostadshus. och tegel dePuts vanli-är

mateuialen bland flerbostadshus byggda 1941 ochgaste senare.

FlerbostadshusSmåhus

uTlä60000600000 m.
.Puts

50000.- gTegeI
mm

.Plåt mm40000..
rnå 2.. l30000 l- .C .

him.20000A

10000..

o
41- 61- 76--40
60 8875

20000200000
Smám-s Flerbostadshusgm .Antal: .c310000100000 husEj medå skador

00
41- 51- 76--4040 41 61 76 60 887560 8875

upptill. Antal små- ochFasadbeklädnader bostadsbeståndetFigur 4. i
behöverfler-bostadshus på fasadbeklädnadenmed skador som

år nedtill.omedelbart eller inom trerepareras

fasader eller har endastallra flesta bostadshus har intaktaDe smärre
föreliggerReparationsbehovskador på fasaderna enligt besiktningama.
tidigare.för flerbostadshusen byggda ellerfrämst de äldre 1940ärsom
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sammanlagdaFönster. Den fönsterarean småhuseni miljoner35är ca
kvadratmeter kannyttennått. Flerbostadshusen har sammanlagt 21ca
miljoner kvadratmeter fönsterarea. flesta bostadshusDe har 2-
glasfönster. 3-glasfonster, Z-glasfönster med k energiglas och 4-ts 0 m
glasfönster förekommer emellertid i betydande utsträckning. Nästan
alla flerbostadshus byggda efter försedda med eller1975 3- 4-är
glasfönster.

det helaFönstren på i skick. Målningsbehov ochär taget gott ensta-
ka rötskador båge ochpå karm föreligger för sammanlagt miljoner4
kvadratmeter fönsterarea 8% totalarean. Omfattande rötskadorav
finns for endast miljoner0.3 kvadratmeter fönsterarea 0.05%.

Småhus Flerbostadshus

n U3-och
4-9135

10 10 och1... ... 2-glas

88 ..
mm

5 --.

44 ..

22 --.

00 . -40 41- G1- 76-4° g ä so as75

44 Mál l bnngs e.Flerbostadshus hovenerm
rötskador..2 påbåge22 ö ... och/ellercå å karm

E .1,l,:,o0
-40 41- 61- 76- -40 41- 61- 76-

eo 8875 60 8875

Figur Fönstertyper bostadsbeståndet upptill och fönstrens skicki

Yttertak. Betong och tegel de vanligast förekommande materialen iär
takbeläggningama Bland äldre småhus tegel det vanligaste takrnate-är
rialet. vanligt takmaterialBetong i byggda småhus. Takpappär senare

takmaterial i många flerbostadshus byggdes under det s.k. mil-är som
jonprogrammet på 1960- och 1970-talen.
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flesta eller cirkaDe 98% yttertaken intakta eller har mindreärav
skador lätt kan åtgärdas fastighetsskötaren eller husägaren.som av
Större och omfattande skador takbeläggningenpå kräver in-mer som

eller omedelbara åtgärder hela taket finns främstentreprenörsats av av
bland äldre små- och flerbostadshusen.

FlerbostadshusSmåhus
Tegel60000500000..

Betongu
50000 Plåt500000 g--..

:Takoapp
mm40000400000 --..

åå
30000300000 ää

å

20000200000 ..

100000 10000.. ..

0 0. .

20000201x300
småm-s Flerbostadshusg,n3 .Cf 310000100000 .Antal3 husmedo:å skador

00
-40 41 61- 76-

60 75 aa

MaterialFigur takbeläggningen bostadsbeståndet upptill. Antali i
små- och flerbostadshus takbeläggningenmed skador påstörre
nedtill.

Vind innertak. endast bostadshus upptäckte besikt-och I 30:evar
ningsmännen fukt-, vinden ellermögel eller rötskada på in-störreen
nertaket. skadefrekvensenDen bland flerbostadshusfinns äldrestörsta
byggda före 1961.
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Småhus Flerbostadshus
E besiktiga.ej5°°°°° 60000 åtkomligt-- --
intaktE

500000 50000.
Smärregskada

400000 40000.. Skadasom- behöver
åtgärdas300000 30000.- ..

200000 20000. -r

100000 10000.. ..

-40 41- 61- 76-
60 75 88

Fukt-, mögel ellerFigur rötskador på ellervind innertak bostadsbe-i
ståndet behöver åtgärdassom

Lägenheter. Fukt-, mögcl- eller i våtutIymmet denrötangrepp är mest
frekvent förekommande skadan alla studerade skador. finns iDeav var
sjunde lägenhet och förekommer alla åldersklasser. Skadornai isyns
fonn mögelpåväxt flagnandepå färg, buktande väggmateri-väggen,av

eller märken efter fukt kommit in i skarvar.som
fuktskadorVissa skäligen harmlösa och borde relativt lätt kunnaär

åtgärdas småhusägaren eller lägenhetsinnehavaren. finnsDärutöverav
allvarliga skadorgivetvis beror fuktinträng-på vattenläckage,mer som

ning och djupgående mögelangrepp kräver omfattandesom repara-
tionsarbeten och kan orsaka kostsamma följ dskador.som armars

Fuktskador förekommer mycket eller i endast 1%sparsamt ca av
fallen i andra i lägenheten våtutrymmena.utrymmen än
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uktskador lägenheterF i

Småhus Flerbostadshus

900000 900000.. ..
glntakta

000000 000000 .Fuktskadade" "
700000 700000-. .
600000 600000.. ..
500000 500000.. .,
400000 400000.. ..
300000 300000.. ..
200000 2000000 ..
100000 100000-- ..

0 . 40 41- 61- 76-
60 75 88

Fukt-,Figur mögel- och rötskador lägenheter bostadsbeståndet8. i i

flerbostadshusen har drygt och felI 11 skador i våtutrymmenaprocent
och motsvarande uppgift beträffande småhus 16 Enär nästan procent.
förklaring till detta kan ligga duschning allt utsträckningi i störreatt

bad och förhållande.våtutrymmena anpassade till dettainte ärersatt att
Problemen varierande svårighetsgrad allt ifrån enkla till allvarligaär av
och kostsamma. Anmärkningsvärt dock problemen ligger påär att en
fortsatt hög nivå i de hus byggda efter 1975.ärsom

lägenhetfemte har kondens fönster vardagsrumVar på i sovrum,
hän kortvarigingår inte kondens fönster i badrum och kök.påetc.;
styrker den låga ventilationseffektivitet framgårDetta graden iav som

ELIB-undersökningen.

och betydandeHusens insidor. Gips- spånskivor förekommer i en om-
fattning material i innerväggar. från hälsosynpunkt betänkligaDensom
blåbetongen alun-skifferbaserad lättbetong finns betydande omfatt-i
ning i både små- och flerbostadshus åldersklassema 1941-60 ochi

se figur ll.1961-75
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Flerbostadshusstram

60000000mm ...

50000500000 .. .Betydande
förekomstavgipsskivor40000400000 ..

åå
30000300000 -ä .... 2

c

20000200MB.

100001001110 ...

0 0. .-40 41- 61- 76- -40 41- 61- 76-
eo 75 88 60 8875

Gipsskivor huskonstruktionensFigur 9. insidor bostadsbeståndeti i

SWhUS Flerbostadhus
50000600000 1-T

50000500000 .. Betydandegförekomstavspánskivor
40000400000 ..

åå
330000300000 .ä . åå

J 20000200000 ..

10000100000 .--

0 0. .61- -40 41- 61- 76--40 41- 76-
60 8860 88 7575

huåkonstrulctiønensSpånskivorFigur 10. insidor bostadsbeståndeti i
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Småhus Herbosadsrm

00000600000..

51000500000..

400000 40000-L
Baythüa. füácrrstavgg ämmh g.C ämm3000005 .E E

200000 20000.. .

100000 10000.. .

D 0g
.40 01-41- 7a 41- 01..40 7a

00 aa 00 aa75 75

BlåbetongFigur huskonstruktionens11. insidor bostadsbeståndeti i

Uppvärmningssätt. flestaDe småhus har uppvärmningsystem, ieget
form antingen oljepanna eller kombinationspanna för växelvisav en en
uppvärmning med olja, och/eller ved. Värmepumpar förekommer
också i utsträckning.stor

Flerbostadshussmhus
5°°°°600000.. " .Direktverkande

elvänne
Fjärrvärme.g5°°°° kvarterscentral-
Panna,. värmepump

40000

v;m 33 330000f
c

20000..

10000..

0. .-40 41- 61- 76- 41- 61- 76--40
60 75 88 60 8B75

Figur Huvudsakliga12. bostadsbeståndetuppvärmningssâtt i
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äldreDe elvärmda småhusen hade tidigare oljeparma. I byggdasenare
småhus används eller direktverkande elvärme i ungefär likaegen parma

utsträckning. mindreEn del småhusbeståndet har fjärrvärme.stor av
Bland flerbostadshusen dominerar fjärrvärme. Andelen flerbostadshus
med oljeparmaor har minskat med tiden. Relativt få flerbostadshus
byggda efter har1960 uppvärrrmingssystem.egna

Ventilation. flesta äldreDe småhus och flerbostadshus har självdrags-
ventilation. Småhus byggts 1976 eller mekaniskt ventile-ärsom senare
rade och skiljer sig därmed markant från de äldre småhusen. Täthetsbe-
stämmelserna i byggnorrnen 1975 medför praktikeni denna ventila-
tionslösning för minimikraven på ventilationen skall uppfyllda.att vara
Ett antal småhus byggda efter har mekanisk1975 till- och frånluñ-stort
sventilation med eller vänneåtervirming.utan

flestaDe mekaniskt ventilerade flerbostadshus byggda 1940 eller ti-
digare förut älvdragsventilerade har sedan byggts Meka-var men om.
nisk ventilation introducerades i skala redan på 1960-talet. Frånstor
och med ställdes1975 krav i byggnorrnen flerbostadshus skallatt vara
försedda med mekanisk ventilation.

Flerbostadshussmåhus

600000 50000..

Mekanisklill-I500000 5°°°° fránluftoch
Mekanisk|:|
fránlufl400000 40000 .sjäwdrag-r..

300000 30000-1-..

20000200000 -

1°°°°100000 --..

-40 41- G1- 76-40 41 51 75.
6030 75 8875 aa

Figur 13. Ventilationssystem bostadsbeståndeti

Uppmätt inneklimat. För acceptablauppnå värden på fukt, radonatt
och föroreningarandra krävs fungerande ventilation. Innetemperatu-en

spelar också viktig roll i sammanhanget eftersom den inverkarren en
på luftens relativa fuktighet, på hastigheten förore-i avgasningen av
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ningar från material och på upplevelsen det fysikaliska inneklimatet.av
Figuren det följande överföringsfel-ñgureni här visar skattadesyns
fördelningar för ventilation, innetemperatur, luftfuktighet och radong-
ashalt.

Följande slutsatser drogs från ELLE-studien:

Ventilationen fyra fem och hälfteni småhus i ungefär flerbo-0 av av
stadshusen uppfyller inte ventilationsnonnen 0,35 liter sekundper
och kvadratmeter. Ventilationen lägst sjävdragsventileradeiär
hus. byggs tidigare,Husen sannolikt i gengäldtätare ännumera men
har allt fler bostäder försetts mekanisk ventilation.med

i bostadsbeståndetInnetemperaturen ligger i genomsnitt på 20,9 i0
småhusen och på 22,2 i flerbostadshusen. genomsnittliga inne-Den

har stigit med både små- och flerbostadshusen0,5 itemperaturen ca
under den IO-ârsperioden.senaste
Luftfuktighet. tredjedel alla lägenheter flerbostadshusEn i har0 av
ganska låg luftfuktighet relativa luftfuktigheten mindre 30%. Iän

femte småhus luftfuktigheten under vintersäsongen dockärvart
vilket45%, öka risken för förekomst allergiframkal-över anses av

lande kvalster.
Radongas. Radongashalten för olä-högre gränsvärdet sanitärär än0
genhet 400 Bequerel luft småhuskubikmeter i 70-120 000 ochper

lägenheter flerbostadshus. högre20 000-80 000 i Radongashalten är
gränsvärdet vid nybyggnad 140 Bequerel kubikmeter luft iän per
gånger så utsträckning. radonhalter iHögatre stor uppmättes större

utsträckning hus byggda självdragsven-i med blåbetong, i hus med
tilation som allmänhet källarförseddai har låg ventilation i små-

lägenheterhus, i på bottenplan flerbostadshus hus lig-i isamt som
i mellersta Sverige.ger
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innek-bostadsbeståndet förSkattade fördelningar uppmättFigur 14. i
flerbostadshusochkurvasmåhus heldragenlimat i

kurvastreckad

annorlundainneklimatet visarupplevdainneklimat. DetUpplevt en
enligtinneklimatet ELIB-detbostadsbeståndetbild än uppmättaav

borde iinneklimatbñster harbetydandeundersölcningen. Trots som
flerbostadshusochklagomål inneklimatet. Nyafå påsmåhus stora upp-

Klagomåleninneklimatet.klagomål påhögsta frekvensemadevisar av
luft, drag, in-framföralltgällerflerbostadshuseninneklimatet ipå torr

ochluft, buller dammstängd "då1ig" smuts.samt
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Besvär inneldirratetav
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Figur 15. Besvärsfiekvenser bostadsbeståndeti

2.4 Lokalbeståndets tekniska utformning
och skador

Ägotörhållanden. Skolor och daghem uteslutande kom-ägs nästan av
och vårdlokalema landstingen. har främst olikaKontorenmunerna av

statliga myndigheter och privata företag ägare.som
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Ägare
Totalt

gAllm.host.
föreningar
Privataim
Kommunern
Landsting.
StatenI

Alla
lokaler

Ägarkategorier lokalbeståndetFigur 16. i

framförallt tegel och iBeständiga väggmaterialYtterväggar. som
harmindre grad betong dominerar lokalhusens fasader. Daghemmen
harträfasader Besiktningsmärmenandel andra lokaltyper.större än

omedelbartbehövergjort bedömning fasaden reparerasegen av omen
reparationsbehov harOmedelbarainom år eller på sikt inom år.l 5

nödvändigbedömsmycket sällan reparation inom 5 årnoterats, men
for skoloralla lokalers Andelen högreför drygt 4% ytterväggar. ärav

och vårdbyggnader. Besikt-och kontor ca 7% och lägre för daghem
de flesta fallbedömning reparationsbehov iningsmärmens stämmerav

imycket med vad fastighetstörvaltama i intervjuväl överens en sam-
fasadåtgärder.besiktningen själva planer påband med angivit sinaom
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Skador pá yttervägg

.Reparations
behovinomm år5

Skolor Vård Dag- Kontor
hem

Figur 17. Fasadmaterial och reparationsbehov ilokalbeståndet

Fönster. Den sammanlagda fönsterarean lokalhuseni miljoner15är ca
karmyttennått. Därav 30% 3-glasfönster eller Z-glasfönsterär ca

med energiglas. Andelen högre i daghem och kontor.är Behovetännu
byta fönster inom eller1att 5 år har bedömts besiktningsmännen,av

och liksom för bedömningen för detytterväggar brastämmer mesta
med fastighetsförvaltarnas planer. Totalt för alla lokaler böregna
knappt bytas5% inom 5 år. skolorFör behöver 7% bytas, för dag-men
hem, vård och kontor bytesbehovet mycket litet.är
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Fönsterarea Totalt

m ga-glas.2-
glasmed
energiglas

Z-glas.1- och

VårdSkolor Dag-Kontor
hem lokaler

1 Fonsterskador
m .Behov avbyteinomP år5

O
Skolor Vård Dag- Kontor

hem

nedtillupptill bytesbehov18. ochFigur Fönstertyper
lokalbeståndeti

lokalytor-förFjärrvärmen 50%Uppvärmningssätt. nästan avsvarar
daghem, vårdlo-direktelen för skolor,uppvärmning, och 15%. Förnas

fördominerande, särskiltkaler och kontor fjärrvärmenär ännu mer
vanligt för daghemkontoren. Direktverkande elvärme specielltär

skolor och vårdlokaler.28%, mycket liten andel Maniutgörmen
gjord efter husets huvud-skall dock observera klassningen här äratt

byggnader komp-sakliga Direktel finns i de flestavärmesystem. som
för och ändamål.letterande speciellavärme utrymmen
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Skolor Vård Dag- Kontor Allahem lokaler
Figur 19. Huvudsakliga lokalbeståndetuppvärmningssätt i

Ventilation. Den mekaniska ventilationen med från- och tilluft är som
helt dominerandeväntat i lokalerna. figur följandeAv 20 i det framgår

volymen85% i skolor, daghem och vårdlokaleratt har mekaniskca av
från- och tilluft, och det andel för alla lokalernaär större änen sam-

Kontoren har lägre andel från- ochmantaget. tilluft ca 65%, och iär
omfattning försedda medstörre självdragsventilation skolor, daghemän

och vård. Skillnaderna beror högi grad åldersfördelningen. Mångaav
kontor finns i äldre hus har självdrags- eller frånluftsventilation.som

Ventilationsaggregatcn i knapptgenomsnitt år gamla hela15 i lo-är
kalbeståndet. Fördelningen på åldrar ganska jämn. Bland de olikaär
lokaltypema har skolor och vård det äldsta beståndet ventilationsag-av

Daghemmen har modernaregregat. hälftenöver äraggregat; änyngre
år.10
Besiktningsmärmen har bedömt ventilationsaggregaten behöverom

bytas kanDet dessa bedömningar gjordes utifrånut. noteras situa-att
företionen den obligatoriska ventilationskontrollen. Vårdbyggnadema

visade hasig utbytesbehovet, omedelbartstörsta eller på några års sikt
ca behöver15% byte. Fastighetsförvaltama har fått besvara detom
behövs några åtgärder i ventilationssystemet aggregatbyte eller något
annat. På grund denna allmänt hållna frågeformulering erhöllsav mer
med sannolikhet andelstörsta ja-svar detstörre än moten som svarar
faktiska behovet. Cirka 30% skolorna behöver ventilationsåtgärderav
ansåg deras förvaltare. För vård siffran 20% och för kontor 16%.är

kategorierDessa lokaler i behov åtgärderär större änav av genom-
snittslokalen, där motsvarande uppgift 12%.är
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Alla lokaler
k O

hGO
.M ekanisk tlll- ochm fránluftOC gMekanisk fránluft

OO -Självdrag

OO

-40 41-60 61-74 76-88

Figur 20. Ventilationssystem lokalbeståndeti
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Figur 21. Ventilationsaggregatens åldrar lokalbeståndeti

Besiktningsmännen ägnade del arbetesitt ventilationen.åt Destor av
ñck bland sammanfattande bedömningannat göra ventila-en av
tionsanläggningens vad gäller underhåll och skötsel.status Betyg sattes
efter S-gradig skala 5bäst, där varje betygssteg deñ-noggranten var
nierat vad gäller bl.a. fastighetsskötarens kompetens, förekomst och
användning driftsinstruktioner, och reglerflmlctioner, balans istyr-av
flöden, rengöring och ñlterbyten.
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lokalbeståndet

och alltsåbetyg 1betygen. 42%fick de FörSkolorna sämsta gavs
luftflödena. Dag-med obalans ianläggningarmisskötta och smutsiga

andel medoch högmisskötta anläggningar,hemmen hade bara 13% en
miss-20%alla lokaltyperde betygen. Sammantagetbästa äröver ca

heladetVårdlokalema pådenna betygsättning. tagetskötta enligt är
bättre.och kontoren någotgenomsnittet,något änsämre

ochluftfilterofta byterhurnoterades ocksåVid besiktningen man
driftsperso-medenligt samtalrengöringochservice aggregatengör av

vadskötselnbilduppgifter ljusarenalen. än t.ex.Dessa upp-avenger
ifrågasät-möjligenoch kanventilationskontrollen visar,följningar av
här åter-ändådockmellan lokaltypema kanSkillnaderna stämma;tas.

medan dag-genomsnittetskolornakommer sämre änärmönstret att
bättre.hemmen är

innekli-skyddsombudenintervjuades ocksåVid besiktningen om
bra","Mycketdetoch klassainneklimatetfick bedömaDematet. som

ñe-fick ocksåeller "Dåligt"."Mindre bra" De rapportera"Bra", om
ochmedobehaglig lukt, dragluñ,klagomål på dåligkvensen mera,av

huvudvärk, trötthetklagade på trorhuruvida brukarna etc., mansom
med inneklimatet.hänger samman

för sko-utföllsammanfattande bedömningSkyddsombudens sämst
innekli-eller "Dåligt""Mindre bra"bedömdes hadär drygt 50%lorna,

omdömen.dåliga Demed såhade baraVårdlokalema 25%mat. ca
samla isvåraklagar påvad brukarnadeluppgiftemamånga är att enom

pekarsammanfattningrättvisande redovisning. Ensiffermässigt grövre
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ändå tydligt välkänd bild: Skolornamot har tydligt fler problemen än
lokaler i Ävengenomsnitt och daghemmen har färre. vårdlokalemas
brukare framför många klagomål på inneklimatet, medan motsvarande
uppgifter från kontoren likaär förgenomsnittet alla lokaler i lan-mer
det.

2.5 Undersökningar byggnaders tekniskaav

utformning fallstudier-

Av redovisningen från KTH framgår inte i vilken fas byggnadernasav
tillblivelse och förvaltning felen uppstått och skador inträffat, vil-som
ket skulle intresse för byggkvalitetsutredningen.stort I detvara av
följande redovisas exempel på andra utredningar belyser fel ochsom
skador byggnader.i Av exemplen framgår eller mindre tydligt närmer
felen begåtts.

l Uppföljning egenskaper hos P-märkta småhus. Statensav prov-
nings- och forskningsinstitut AB, harSP följt egenskaper hos P-upp
märkta småhus efter 3-4 år Ingemar Nilsson, Mats Tomevall,
Egenskaper hos P-märkta småhus efter 3-4 år, SP AR 1995:19. SP
har undersökt 23 P-märkta småhus uppförda åren 1990 och 1991 av
skilda småhustillverkare. Husen har undersökts tidigare SPav ge-

mätningar efter färdigställandet.strax Under april juni 1994nom -
genomfördes SP ånyo undersökningar krypgrunder, vindsut-av av

fasad, Våtrum och ventilation. Målsättningen medrymmen, av pro-
jektet har varit utveckla för kvalitetssäkringatt systemet P-av
märkta hus med avseende på väsentliga funktioner och beständighet

utveckla P- märkningssystemet.samt att Här återges resultaten av
undersökningen mycket kortfattat.

Krypgrund: mögelpåväxt på blindbotten och syll finns i större
omfattning år efter husen färdigställtstre i sambandatt medänca
uppförandet dvs. mögelpåväxten börjar tämligen omgående efter
fárdigställandet. I uteluftventilerad lcrypgrund generellt denären
relativa fuktigheten under vissa tider på året så hög mögelpåväxtatt
sker. Detta gäller grundenäven väl utförd och ventileradärom en-
ligt de krav finns. SP har under många år i olika sammanhangsom
påpekat lcrypgrunder riskkonstruktion.att är en

Isolering inkommande vattenledningar: I hus hade isole-av sex
ringen "satt sig " så vattenledningen oisoleradatt bjälk-närmastvar
lageti kryputrummet. Isoleringen bör förankras bättre för minskaatt
risken ledningarna fryser.att
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fönsterspeglar:på fasader liggande brädor IKryssfanér och i
fuktkvoten mycketbrädor fönsterspeglar burspråkliggande i i var

skador föreligger.kg/kg. för framtida Lim-mer 0,28 Riskhög än
lcnutbrädor flerahade och missfárgat iskikt kryssfanér släppti var

Även finns risk för framtida skador.hus. här
hus isoleratsvindsbjälklag: elvaVärmeisolering I somsex avav

omfattning. Isoleringen har där-lösull fannsmed mössgångar i stor
värmemotstånd ochomfattningmed minskat i och mössensämreger

vinden.saker förvaras på Mössenåstadkomma skador påkan som
fasaden,luftspalten bakom vil-troligen vinden viakommer påupp

ket skulle kunna hindras med nät.
yttertaket,noterades läckage iLäckage yttertak: Totalt 14i varav
kanal för köks-avluftare ellergenomföringar för skorstenar,8 vid

spikhålränndal, vidochfläkt, två läckage nock, två vid valmning ett
bör vid-underlagstaket. Förbättringarunderlagstak och självai iett

efter så kort tidtakläckagevid genomföringar för undvika atttas att

och missfárgadefrämstVåtrum: Anrnärkningama här gäller otäta
golvmattan,svetsfogar och anslutning otätväggmattans mot som var

med dessaacceptabeltmissfárgad. detoch SP inte ärnoterar att
hade redanVåtrumbrister så kort tid efter fardigställandet. Några

Branschorganisatio-åtgärder.och andra behovireparerats avvar
bör samråda beträffande förbättringar.nema

vidflertal bristeråtgärdats: EttBrister noteratsinte somsom
fárdigställandet hade intesamband medförsta undersökning iSP:s

övervakande kontrol-för denåtgärdats husföretagen. Rutinemaav
len bör berördaöver parter.ses av

vidtas såmåsteoch skötselinstruktioner: FörbättringarDrift- att
skötselinstruktionerdrift- ochhusägarna får tydliga och lättlästa

ofta teckenoch hurklargör vad behöver kontrolleras samtsom som
Exempel pådå kanskada/nedsatt funktion och vadpå göras.som

och underhållmålningoch vindsbjälklag,detta gäller lqyputrymme
fasad underhåll ventilationssystem.samt avav

ändrasoch lufttäthetUndersökning luftomsättning över2 m.m.av om
efterlufttäthet direktochtiden. har bl.a. luftomsättningSP mätt upp-
till 1989.byggda under åren 1982förandet småhus.i 44 Husen är

luftomsättning-och undersökte SPUnder februari år 1992 ommars
total-värden, vilkalufttätheten förändrats från ursprungligaochen

förekommer iflyktiga organiska TVOChalter ämnen rum-somav
gäller luft-bostadsmiljö vadboendesluften och hur de upplever sin

redovisas i SP Rapportkomfort Resultatenkvalitet, termisk m.m.
Nilsson,småhus, L Ro-Luftkvalitet och ventilation i1993: 18, täta
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sell, Thorstensen.E. Mätningarna visar luñomsätmingen iatt ge-
harnomsnitt reducerats med 25 från det husenprocent att var nya.

hus27 har ändå luftomsättning uppfyller den byggnormen som som
gällde vid tidpunkten då dessa hus uppfördes dvs. 0,5 omsättningar

timme enligt SBN 80. 10 hus ligger under kraven med 0,4-straxper
0,5 oms/h och de återstående husen har7 luftomsättning underen
0,3 oms/h. Orsaken till reduceringen har inte klarlagts helt i under-
sökningen. två husenI undersöktes hittades ettav som noggrannare
elektriskt fel i regleringen frånluftsflälcten, vilket förklararav
minskningen luftflödet dessai hus.två I undersökningen diskute-av

följande tänkbara orsaker, igensättning filter frånlufts-iras som av
kanaler, bristfälliga lager och fibrer fläktvingama,på damm och fib-

i frånluftskanaler igensatta insektsnät.samtrer
Husens luñtäthet har de flestai fall förändrats.inte Undantaget
några hus där husägaren i efterhand inrett vinden och några husvar

där braskamin installerats. I dessa hus har lyckats fåinte kli-man
matskärmen lufttät efter ingreppen. Detta visar behovpå bättreav
drifc- och skötselinstruktioner för huset, med råd hur kli-om
matskärmens lufttäthet skall bibehållas.

Inga samband mellan TVOC-halter och luñomsättning kar kim-
påvisas. Inget i undersökningennat har visat luftomsätmingen iatt

bostäder generellt skulle behöva högre oms/h.0,5 Enligtänvara en
Örebromodellenenkät till de boende upplevs luftkvaliteten, med

mycket få undantag, bra.vara

Effekter3 åtgärder i mögelskadade hus. I SP 1987:31,rapportav en
Arne Elmroth, Ingemar Samuelson Effekter åtgärder i mö-av
gelskadade hus har avsikten varit öka ktmskapema vadatt om som
orsakar mögel- och luktproblem i främst gruppbyggda småhus. Ut-
gångspunkten har varit 146 småhus med luktproblem i bostads-ett
område i Uddevalla. Husen uppfördes på 1970-talet med platta på
mark med överliggande isolering. Undergrund berg,är sprängstens-
fyllning eller lera. Enligt utförd enkät till de boende har vidtagna re-
parationsåtgärder medfört luktproblemen i de allra flesta hus haratt
försvunnit. Någon entydig bild skadeorsakema kan inteav anges
enligt golvkonstruktionenAtt med uppreglatrapporten. golv ovanpå

kall betongplatta olämplig och bör undvikas fastslåsär dock.en
Golvkonstruktion i detalj följande, betongplattomapå liggerärmer
träreglar spikade eller skjutna fast i spikbrädor eller pallningar på
betongen. Mellan reglama finns värmeisolering mineralull. Påav
träreglarna har undergolv spånskiva limmats och spikats fast. Påav
undergolvet ligger golbeläggningama plastmattor, lamellparkettav
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eller 1iknande.Runt och bärande mellanväggar finnsytterväggar
ventilerande sockellister.

4 Fuktsäkerhet hos några byggnadskonstruktioner redovisas ityper av
Eva form fältmämingar forSP-Rapport 1996:34 Sikander i attav

utvärdera fuktsäkerheten hos hus byggdanågra som anges vara
"ekologis "miljöanpassat", "med"lcretsloppsanpassat" eller hän-

till miljön". Projektet påbörjades hösten Konstruktionerna1995.syn
de fem valda husen byggda plastfolie ochi i takär väggarutan samt

cellulosaisolering Konstruktionen fårmed eller med lättbetong. an-
okonventionell. förstärkthus försedda med själv-Fyra ärses vara

dragsventilation och med mekanisk ñånluftsventilation. Resul-ett
från under-sökningarna uppfattninghusen visstaten ger en omav

fuktsäkerheten husen underlag till generaliseringari inga dåmen ger
endast fem hus har undersökts. emellertid fyraResultaten visar att

fem undersökta hus har fuktrelaterade problem. Två fem husav av
skador synlig mögeltillväxt vindskonstruktioner och två hariav
fuktskador orsakade konvektion kondens mindre påpå ytorav un--
derlagstak. Fuktkonvektion innebär vattenånga transporterasatt
med luftström. konstruktionsdelarLuftströmmen deen somgenom
omsluter byggnad beror förekomst otätheter och på tryck-påen av
differensen Tryckdifferensen orsakaskonstruktionsdelen.över av
vind, temperaturskillnader ventilations-mellen och inne samtute av

Fuktsäkerheten Dålig luñtäthetminskar hus.i otättsystemet. ett
kombinerad med och fukttillskottinvändigt övertryck i huset iett ett
inneluften innebär luft konstruktionen ochströmmaratt ut genom
för med fuktig inneluñ kalla delar. kan dåtill konstruktionens Detta

fuktsäkerhetenleda till kondens uppstår. tyder brister ipåDettaatt
dessa fyra hus takkonstruktionerna.i vad gäller vinds- och Det

femte undersökta huset konstate-har inga skador denna Detyp.av
isolerings-rade skadorna bedöms hänföra till det valdainte attvara

materialet hade sannolikt funnits konstruktionemai ävenutan om
malerial hade valts. Ventilationens inverkan fuktsäkerhetenpåannat

husen har inte studerats detalj. Luftomsättningen hög i allai i var
kallahus under den perioden. älvdragsventilerat hus riskenI ärett

för invändigt mekaniskt ñân-övertryck vid taknivå förstörre än ett
luftventilerat hus. risken för konvek-förhållande medförDetta att

ökar helttionsskador i hus med självdrag. enda vindDen som var
återfarms ñånluftventilation.skador i huset med mekanisk Un-utan

derlaget dock för litet för långtgående slutsatser.är
Slutsatsen från projektet fuktdimensionering måste görasär att

konstruktioner,för de undersökta konstruktionerna, liksom för alla
självfalletoch enlighet med dagens lclmskap. inkluderar ock-i Detta
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så de s.k. ekologiska konstruktionema. Material för ekologiskt byg-
gande fungerar utmärkt de används på och del irätt sättettom som

För nå god fuktsäkerhet bör hänsyn,ett enligt undersök-system. att
ningen, till följande:tas

Systemsyn måste finnas så konstruktioner, material ochatt0 ven-
tilation samverkar till fuktsälcra konstruktioner.
Fuktberäkningar bör byggnadensså ftmktion med hän-göras att0

till fuktdiffusion kan förutses.syn
Arbetsutförandet måste ske för uppnå lufttäthet.noggrant att t.ex.0
Planeringen/projekteringen för detta måste på allvar.tas
Materialhantering före och under byggskedet måste ske på0 ett
sådant så fukt och föroreningar undviks.sätt att
Konstruktionema måste utformas så byggfukten kan torkaatt0 ut

byggskador.utan att ge
Erfarenheter från tidigare byggande måste tillvaratas0

5 Sundbo allergianpassatflerbostadhusEtt Göteborg utvärderingi- -
Åkeinnemiljön Blomsterberg, Thomas Carlsson. På initiativav av

BFR, också för finansieringen, har utförtSP teknisksvaratsom en
utvärdering allergianpassat flerbostadshus i Göteborg. Riks-ettav
byggen Göteborgi har låtit uppföra flerbostadhus med 27 lägen-ett
heter i Göteborg främst för familjöstra med och/elleravsett astmaer
luftvägsallergier. Inflyttning skedde i 1993. Förevarande ut-mars
värdering SP omfattar projekterings-, bygg-, idrifttagnings- ochav
boendeskedena och genomfördes under åren 1990 till 1996. för-I
studien till byggprojektet uppställdes rad tekniska krav på bygg-en
naden kravspecifikation utfonnade mätbara funktionskraven som-

bl.a. krav husetspå täthet, ventilation, tennisk komfort, luftkvali--
ljus och ljud. För åstadkomma allergianpassningtet, genomför-att

des rad åtgärder bl.a. ställdes under byggprocessen krav på utök-en
ad byggplatskontroll och kontroll uttorkning fukt betongi in-av av

mattpåläggning. Byggherrens och kvalitets-entreprenöremasnan
säkring under projektering och byggande har traditionelltvarit av
slag vid bostadsbyggande, dock har kvalitetssäkringen beträffande
fukt förbättrats. Under byggskedet medgavs i princip inga avvikel-

från byggnads- och VVS-beskrivningen.ser
Fuktmätningar gjordes på alla plan för följa uttorkningenatt upp

betongbjälklagen. Jämförelser gjordes med angivetettav
"gränsvärde " på 85 relativ fuktighet RF före mattpålägg-procent
ning. Uttorkningen bjälklagen bedöms följti ha det för-stort settav
väntade förloppet och målet beträffande låg bedöms haRF uppnåtts
i utsträckning före mattläggningen. Vissa brister fanns dockstor i
regnskyddet undet byggtiden. undersökningenI betonas vikten av
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planering olika arbetsmoment samordnas. Iatten noggrarm av
Sundbo uppfylldes enligt allamätningarna uppställda krav utom
partikelhalt enligt kravspeciñkationen. enkät till de boendeEn visar

inte alla boende nöjda på alla punkter för vilka funktionskravatt är
uppställts och kraven infriats beträffande luftrörelser,trots att t.ex.
ljud och temperatur.

checklistaEn redovisas för kvalitetssäkring allergianpassadeav
bostäder.

Under projekteringsskedet:
Strategiska ritningar granskas utifrån lqavspeciñkationerna.
Byggherren utarbetat plan för hur drift och underhåll ska ske.en

färdigaDe anbudshandlingarna skall följande.ange
a De ambitioner finns projektet beträffandei hög luftkvalitetsom

och allergianpassning skall redovisas. kvalitetssäkringssys-Ett
och kvalitetsplan för hur byggandet skall genomförastem en

skall redovisas. kvalitetsplanDen anbudsgivaren lämnarsom
skall bl.a.
visa hur angiven tidplan hänsyn till uttork-tar t.ex. extraev.
ningstider kan behövas på grund arbetsuttörandetsom av

metoder för hålla kritiska byggnadsdelar skyddade frånattange
nedñiktning
redovisa rutiner för mottagning och uppläggning/övertäclcning av
byggnadsmaterial, hantering ñbennaterial etc.av
redovisa rutiner för kontroll föreskrivna byggnadsmaterialattav
används föroch information fram till projektledarenåratt ut-om
byte något skäl önskasav
beskriva städmtiner för byggarbetsplatsen

b Metod för mätning fukt i betongbj älklag, vilken maximalsamtav
fukthalt i bjälklaget tillåts golvläggningeninnan skallsom anges.
c fastaDe installationer behövs för mätning inomhuskli-som av

skall redovisas.matet
d skallDet Vilka det standard,utöver ärmoment,anges som som

skall ingå slut-i respektive garantibesiktningen, täthetsprovningt.ex. av
ventilationskanaler och byggnad, kontroll ventilationskanalemaattav
ar rena.

byggnadenNär färdig skall följande gälla.är

a skall finnasDet genomtänkta och lättförståelig skriftlig informa-
detion till boende dels hur de kan påverka och ventilation ivärmeom

sin bostad och vilken skötsel de bör utföra ochsitt värme-som av ven-
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tilationssystem och dels vilka material bostadeningår i ochom som
anvisningar lämpliga rengöringsmetoder och -medel.om

b Förvaltaren skall fortlöpande övervaka driften ochvärme-av
ventilationssystemet.

6 Utvärdering kvalitetsstyming byggprojekti det s.k. Sätu-ettav
naprojektet redovisas CTH i skriftintern 1991:8 Anna Kade-av en
fors. Byggprojektet forskningsprojekt BFR.är stöttsett som av
Projektet har finansierats med hjälp bidrag och lån avseendeav
forsningsinriktat experimentbyggande. omfattarByggprojektet 26
lägenheter för äldreboende och uppfördes totalentreprenad.som
Byggherren har central roll i byggprocessen definieraatten genom

kvalitet""rätt och ställa krav den färdiga byggnadenspå egenskaper.
viktig frågaEn hur byggherrens kvalitetsstyming skall bedrivasär,

för säkerställa den färdiga byggnadens egenskaperatt att motsvarar
användarens behov. I projektet har hela händelseförloppet från ide
till idrifttagandet följts och beskrivits. Program- och projekte-upp
ringsskedena har rekonstruerats i efterhand. och medFrån produk-
tionsstarten i augusti 1989 till inflyttning och idrifttagning under år

har1991 projektet följts kontinuerligt. utgångspunkterna förEn av
projektet kvalitetet i färdiga byggnaden åstadkomsden iatt ettvar
samspel mellan olika aktörer. byggprojekt samlas många olikaI
specialiserade företag för genomföra bit i i tidensinatt ettvar av-

projekt. Varje företag organisation medgränsat är permanenten eg-
traditioner, metoder och hjälpmedel för arbete.sitt Samtidigtna

alla företagmåste medverkar projekt sig tilli ettsom anpassa pro-
jektets förutsättningar och krav. Byggprojektets kvalitetsstyming
måste därför till såväl projektets de enskilda företa-anpassas som

krav och behov.gens
forskningsprojektetI har vid utvärderingen kvalitetsstyr-man av

ningen utgått från modell för utvärdering statliga åtgärderen av
Nilstun 1980 i projektet till byggprocessen.anpassatssom

Kvalitetssatsningen i projektet utarbetadeinnebar byggherrenatt
kravspecifikation med mätbara funktionskrav på inomhusklimaten

och energiförbrukning vilka ingick entreprenaduppgörelsen.i Funk-
tionslcraven skulle verifieras funktionprovningar vid över-genom
lämnandet. Detta beskrevs också kravspecifikationen.i För att yt-
terligare öka uppfylla ftmktionskravenmotivationentreprenörens att
innehöll byggherren kvalitetsbonus kr.på 700 000 Entrepre-en
nadsumman uppgick till milj. kr. skulle betalas25 Bonussummanca

år efter efter färdigställandet under förutsättning byggna-ut tre att
den fortfarande uppfyllde de uppställda fimktionskraven. projektetI
krävdes skulle plan för kvalitetssäk-att entreprenören upprätta en



SOU 1977:177 Allmän bakgrund till utredningens arbete 61

ring, skulle godkännas beställaren. planenI skulle redovisassom av
vilka prövningar och kontroller skulle genomföras olikai ske-som
den förorganisation genomföra kvalitets-samt entreprenörens att
styrningen.

projektetI uppnåddes kvalitetsmålen på de områden omfat-som
tades kvalitetsbonus, medan omfattande harstörningar kunnatav

på installationsområden låg utanför bonussystemet.noteras som
Analyser orsakerna till störningama vid handen mångaattav gav av
dem kLmde förklaras brister i kommunikationen mellan olikaav

Andra forskningsresultet åberopas behovetvisatparter. attsom av
kommunikation ökar i organisation med situationens osäkerheten
och organisationens heterogenitet. I Sätunaproj ektet osäkerhetenvar

normalt det experimentbyggnadsprojektstörre än att ettgenom var
med flera ovanliga inslag både vad gäller tekniska lösningar och an-
svarsfrågor.

2.6 Företag inom byggområdet m.m.

Utredningens uppdrag redovisa bl.a. arbetsläget beträffande kvali-att
tetsverksamheten på byggområdet berör alla aktörer området.inom Vid
diskussioner kvalitetsarbete och utveckling området detinom ärom av
betydelse känna till hur fördelningen företag i storleksklasseratt av ser
ut.

Syftet med de följande sammanställningarna storleken fö-påöver
aktörer i byggandet och förvaltningenär bak-retagen är attsom ge en

grund till redovisningen kvalitetsarbetet hos företag olika branscheriav
i avsnitt De många enmansföretagen och andra företagsmå im.m.

branschen förklarar till viss del ISO- certiñeringar kommit tillatt an-
vändning i så ringa omfattning. andraDet säkra kvalitetenär sätt att

i första hand används, vilket torde bli fallet framgent. Före-ävensom
tagsstrukturen hos anlitade företag självfallet beaktasmåste bestäl-när
lare/byggherrar ställer krav på säkra kvaliteten.sätt att

Uppgifterna följandei tablå företag och anställda inom byggin-om
dustrin situationen hösten 1995 och hämtade Statistiskaäravser ur
centralbyråns publikation avseende företagsregistret. Byggindustrin
sysselsätter många människor och har betydelse för samhällseko-stor
nomin. Mer hälften de 48 företagen harän 000 inga anställ-närmareav
da och företag40 de sysselsatta återfinns med färrei 20procent änav
anställda. Samtidigt finns drygt anställda30 de i några fåprocent av
företag med 500 anställda. Samma fördelning återfinns hosän allamer
specialentreprenörer dvs. många enmansföretag och tyngdpunkten av
företag och anställda i företag med färre anställda.20 Husbyggnad-än
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sentreprenadföretag avviker från detta med tyngdpunkten imönster
antal anställda företagi med fler anställda, fortfarande500 dockän är
det antalet företag sådana med mindre anställda.största 20än

Procent företag i storleksklasser/ Totalt
anställda iprocent
0 1-19 100- Antal20- 500-

företag/99 499
anställda

Byggindustrin 55 42/ 2/ 0,2/ 0,05/ 47800
totalt 40 18 9 33 /

182900varav
Husbyggnad 56 42/ 2,3/ 0,2/ 0,1/ 11300/

27 15 5 53 62500
Byggnadsplåt 4 51/ 1,5/ 2600/
och tak 7 82 18 6700
Elinstallationer 52 45/ 2/ 0,4/ 0,06/ 6600/

40 17 19 24 28000
Isolering 44 50/ 5/ 304/- -

44 56 1350
VVS 46 52/ 2/ 0,2/ 0,05/ 5600/

52 14 2070021 13
fasadPuts, 56 39/ 394/7/ 0,3/ -

49 44 8 1200
Byggnads- 25/ 0,04/73 0,3/ 2260/
Snickeriarbeten 80 194012 8 -
Golv-och 56 42/ 2/ 2075/vägg - -
beläggning 75 25 4300
Målerier och 59 39/ 2,2/ 0,1/ 0,02/ 5500/
glasmästerier 54 28 6 12 15400

Andra aktörer byggherrar/fastighetsägare/fastighetsförvaltare ochär
konsulter. det följande redovisas andelenI sammanställning fo-en av

fördelade på storleksklasser fördelningen de anställda påretag samt av
företagen. Av sammanställningen han bl.a. utläsas hälftenänatt mer av
de anställda ca 000 förvaltningsbolag30 i och hos förvaltare återfinns

företagi med färre anställda och de totalt100 80 38än att procent av
företagen har500 inte någon anställd. finare uppdelningEn som anger

vilken byggnader fastighetsbolagen förvaltar själva visaråt sigtyp av
bild. Beträffande företag med uppdragsförvaltning kan noterassamma

inslag några relativt företag.storaav
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Till sammanställningen har också fogats uppgifter arkitektkontorom
och byggkonsultbyråer dvs. de företag vanligen projekterar bygg-som
nadema. Mer hälften företagenän har inga anställda och merpartenav

företagen och antalet anställda finns i företag med mindre 100änav
anställda.

Procent företag i storleksklasser/ anställda i procent

0 1-19 20- 100- 500- Totalt antal
99 499 företag/anställa

Fastighetsbolag, 80 19/ 0,8/ 0,2/ 0,01 38500/
och förvaltare 35 25 /29 50600

1 lvarav
fastighets-Egna 82 17/ 0/ 0,01/ 32282/

förvaltare 37 28 29 6 32694
varav
Fastighetsbolag
b0städer, 77 20/ 2/ 0,6/ 0,03/ 6600/

19 35 39 7 19900
industr-i, 92 0,2/ 5960/- -

76 24 1600
andra lokaler 87 12/ 0,8/ 0,1/ 0,02/ 5974/

40 29 22 9 5995
Fastighetsförval 66 30/ 2/ 0,08/ 2513/

på uppdrag 19 20 33 28 13590are

Arkitektkontor 52 47/ 0,05/ 2091/-
78 19 3 4290

Byggkonsult-, 58 40/ 2/ 0,2/ 17878/-
tekniska 54 28 18 41 100-
konsultbyråer
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Allmän3 översikt regelsystemetav

avseende byggkvalité,
inomhusmiljö felansvaroch

3.1 Inledning

utredningens arbeteI ingår söka antal skiftande frågorpåatt ettsvar
alla på olika anknyter till byggkvalité i vid mening:sättsom

kan1 Hur användandet olika kvalitetssäkringssystem iman genom av
byggprocessen i projekteringsstadiet, byggskedet och förvaltnings--
fasen öka kvalitén byggandeti-
Vilken2 effekt har reglerna obligatorisk ventilationskontroll fåttom
och hur skall de utformade i framtiden för nå rationellattvara en
och väl fungerande lösning uppfyller syftet hålla fukt- ochattsom
radonvärden byggnaderi acceptabelpå nivåm.m. en

fungerar konsumentskyddet3 Hur garanti/försälqingssystemenoch i
form den s.k. småhusgarantin och den obligatoriska byggfelsför-av
säkringen och kan dessa förbättrassystem
Vilket behov4 finns verksamheten med statlig bidragsgivning tillav
åtgärder för avhjälpande fukt- och mögelskador småhusi och hurav
skall denna verksamhet utformas fortsättningsvis

Medan förslag till lösningar de två första problemstälhiingarna syf-av
till undvika uppkomsten fel och skador i byggnader såtar att av avser

analysen frågorna 3 och leda till lösningar de4 på problemattav som
uppstår förekomsten fel och skador hus redan faktum.inär är ettav
Det gäller på bästa möjliga dels förebygga och dels undanröjaatt sätt
missförhållanden byggnaderi kan vålla ohälsa hos människorsom som

byggnadernavistas i och kan mycket dyra åtgärda.attsom vara

frågorDe utredningen har haft bedöma påverkasatt ett täm-som av
ligen omfattande regelverk bestående lagar och förordningar, frivil-av
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liga branschöverenskommelser ochgaranti- försäkringssystem.samt
redovisningenFöre utredningsuppdraget följer här översikt överav en

några de viktigaste reglerna. Avsikten med denna presentation är attav
läsaren överblick visa på olika samband,över systemet samt attge en

inte mellan frivilligaminst överenskommelser och tvingande författ-
ningar. Komplexiteten i regelsystemet motiverar sammanfattandeen
bakgrundsbeskrivning. Flertalet här föreskrifter kommerupptagnaav

behandlas i betänkandet.avsnittävenatt senare av

Gällande3.2 rätt

Samhällets3.2.1 krav på byggnader

3.2.1.1 Byggnaders tekniska standard

Det den för räkning utför eller låter utföra byggnads- riv-är som egen
nings- eller markarbeten utförsskall till arbetena enligt be-attsom se
stämmelserna plan-i och bygglagen 1987:10 föreskrifteroch enligt
och beslut meddelas med stöd lagen. ligger alltsåAnsvaret påsom av
byggherren. skallDenne kontroll ochtill provning utförs iäven attse
tillräcklig omfattning. 9 kap. 1 § PBL.

kap. framgårAv 3 3 § PBL färdiga byggnader skall uppfylla deatt
krav i 2 § lagen 1994:84 tekniska7 egenskaper påsom anges om
byggnadsverk BVL och föreskrifterföljer utfärdatsm.m. som av som
med stöd den lagen. föreskriver allmäntBVL vilka krav i tek-av som
niskt avseende ställs på byggnader eller ändras.uppförs Det sägssom

byggnad med normalt underhåll under ekonomiskoch rimligatt en en
livslängd skall uppfylla frågaväsentliga tekniska egenskapskrav i om

grundläggandevissa funktioner bärfönnåga, ochsåsom stadga bestän-
dighet, säkerhet vid brand, skydd hälsamed hänsyn till hygien, och
miljö, Regeringen eller den myndighet bestäm-regeringenm.m. som

får meddela sådana föreskrifter förbehövs bygg-närmare attmer som
nader skall uppfylla de tekniska egenskapskraven i Tillämp-2 § BVL.
ningsföreslqifter för BVL finns i förordningen 1994:1215 teknis-om
ka egenskapskrav på byggnadsverk, Vidare finns särskilda för-m.m.
ordningar gällande krav på hissar och andra motordrivna anordningar,

el-, och och kontroll ventilationssystem.värrnemätarevatten-om av
Enligt förordningen 1991:1274 funktionskontroll ventilations-om av
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se vidare kap. 5 det byggnadens skallsystem är tillägare attsom se
funktionskontroll ventilationssystem sker. innehållerBVL närmareav
föreskrifter vilka behörighetskrav gäller för funktionskon-om som en
trollant.

Sedan byggherre veckor före arbetenas påböijande harsenast treen
gjort bygganmälan till byggnadsnänmden skall nämnden normalten
kalla bl.a. byggherren till samråd. Därvid skall bl.a. gås igenom vilka
åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll nödvändigaärsom
för byggnaden skall kunna komma uppfyllaatt de tekniskaantas att
egenskapskraven föreskrivs i 92 § BVL kap. och2 8 PBL.som
Byggnadsnämnden skall det inte uppenbart obehövligt beslutaärom

kontrollplan för arbetena. kontrollplanen skallI vilkenom en anges
kontroll skall utföras, vilka intyg och handlingarövriga skallsom som
företes för nämnden vilka anmälningar skall tillsamt göras nämn-som
den 9 kap. 9 § PBL. Byggherren skall kvalitetsansvarigutse en som

Ävenskall till erforderliga kontroller utförs 9 kap. PBL.att l3 §se
denne skall kallas till byggsamrådet. Om det krävs byggfelsförsäkring
för projektet så får byggnadsarbetena förräninte påbörjas bevis attom

sådan försäkring har tecknats har företetts för byggnadsnärrmden.en
Försäkxingsgivaren skall beredas tillfälle delta vid byggsamrådet.att

byggherrenNär har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen och
byggnadsnämnden inte har funnit skäl ingripa på grund någonatt av
överträdelse skall nämnden utförda bevis detta, s.k. slutbevisett ettom

markerar byggnadsärendet avslutat hos nämnden 9 kap.att är 10som
§ PBL.

3.2.1.2 Föreskrifter rörande byggprodukter m.m.

Material, konstruktioner eller anordningar kan enligt typgodkän-BVL
för användning byggnader.i kanDetta antingen ske frivilligt efternas

ansökan eller också kan sådant godkännande uppställas kravett som
för användning, s.k. obligatoriskt typgodkännande.

BVL innehåller regler generella lämplighetskraväven på bygg-om
produkter och märkning sådana. byggproduktOm inte över-om av en

med de krav gällerensstämmer för märkningen kan tillverkare,som
importör eller den saluför byggprodukten föreläggas upphöraattsom
med märkningen, återkalla osålda produkter eller bort märkningen.ta

Produktsäkerhetslagen 1988:1604 har till ändamål motverkaatt att
produkter orsakar skada på eller egendom. detta ändamålFör fårperson

näringsidkareen
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åläggas lämna säkerhetsinfonnationatt
förbjudas tillhandahålla och tjänsteratt varor
åläggas lämna vamingsinfonnationatt
åläggas återkalla och tjänsteratt varor
förbjudas att exportera varor.

Konsumentverket tillsyn lagen och föreskrifter harutövar över att som
meddelats med stöd den efterlevs. tillämpas frågaLagen iav om varor
och tjänster tillhandahålls näringsverksamhet och konsu-isom som

obetydligi inte omfattning ellernyttjar kan komma nyttja.menter att
nödvändigt brukarDet inte konsument i det enskilda falletär att en

Ävenprodukten. produkt har kommit fast egendomutgöraatten som
hos brukaren, byggnadsmaterial, omfattas lagens bestämmelser.t.ex. av

skada i byggnad fel byggnadsmaterialet skall ingripandeBeror på ien
enligt lagen felaktigt uppförandeskadan beror påavse varan, men om

byggnaden så det tjänsten skall angripas.ärav som
Särskilda bestämmelser kemiskaför hantering, import och export av

och beredningar finns 1985:426 kemiska produk-i lagenämnen om
Syftet med lagen ellerförhindra människors hälsa miljönär attter. att

skadas kemiska allmännadetta ändamål föreskrivs vissaFörämnen.av
skyldigheter avseende tillsyn.säkerhet och information reglersamt om

detaljerade harMer bestämmelser återfinns i förordningar utfär-som
kemiskadats med stöd lagen, förordningen 1985:835 om pro-av ex

dukter.

3.2.1.3 inomhusmiljöNärmare om

Häsoskyddslagstiftningen människors hälsa.inriktad på skyddaär att
Enligt hälsoskyddslagen nyttjanderätts-1982:1080 skall ellerägaren
havare till berörd egendom skäligen kan krävasvidta de åtgärder som
för hindra uppkomsten olägenhet för undanröjasanitär ochatt attav

finnssådan olägenhet. Med egendom fast egendom. inteDetävenavses
det ankommer eller brukaren vidtapreciserat pånärmare när ägaren att

olägenhetåtgärd. får bedömas från fall till fall. Med sanitärDettaen
ochför människors hälsastörning kan skadligsom somavses en vara

komma i frågainte ringa eller helt tillfällig. Sådana åtgärder kanär som
och skadedjursbe-avledande och renande avloppsvattenär t.ex. av

tillsynkämpning. hälsoskyddsnämnderKommunernas miljö- utövar
uppmärksamhet bl. bo-enligt lagen och skall därvid särskildägna a.

omhändertagande.städer och lokaler för undervisning, vård eller annat
avseendeEnligt hälsoskyddsförordningen 1983:616 gäller kravvissa

Miljö- ochsärskilt för bostäder.exempelvis och ventilation,temperatur
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hälsoskyddsnämnden får meddela förelägganden förbudde och som
behövs för efterlevnaden hälsokyddslagen eller bestäm-att trygga av

meddelatsmelser med stöd lagen. Föreläggande och förbudsom av
betydelse och har förenats med vite minstär större ettsom av som om

basbelopp kan antecknas i fastighetsregistret inskrivningsmyndig-av
heten det får verkanså till fastigheten.även ägareatt mot ny

Ändamålet med arbetsmiljölagen 1977:1160 förebyggaär att
ohälsa och olycksfall arbeteti i övrigt uppnå godävensamt att en ar-
betsmiljö. Arbetsgivaren skall bl.a. tillse lokalerna och tekniskaatt an-
ordningar underhålls väl kap.2 §. Vad gäller konstruktion och9 ut-
formning byggnader hänvisas till 3 kap. §. kap.PBL 9 I 3 14 §av

dock den låter utföra byggnads- eller anläggningsarbetenattanges som
vid projekteringen skall till arbetsmiljösynpunkter, avseende så-attse
väl byggskedet det framtida brukandet, beaktas och olika delarattsom

projekteringen samordnas. tillverkar monteringsfärdiga husDenav som
skall på till arbetsmiljösynpunkter beaktas vidsätt attsamma se pro-

Ävenjekteringen. arkitekter, konstruktörer och andra medverkarsom
vid projekteringen, skall till arbets-inom för sina uppdrag attramen se
milj beaktas. Bland skyddsom-arbetstagarna skall utses ett
bud kan påkalla Yrkesinspektionens uppmärksamhet missför-påsom
hållanden i arbetsmiljön. tillsynsmyndighet får Yrkesin-I egenskap av
spektionen den föreläggandenhar skyddsansvar meddelagentemot som

förbudoch behövs för lagen skall efterlevas. Arbetsgivare skallattsom
anmäla Yrkesinspektionentill arbetslokal eller personalrumnär etten

det inte krävs bygglov för skall bruk för stadigvarandeitassom an-
vändning verksamhet däri arbetsmiljölagen tillämplig l §arbets-är
miljöförordningen 1977:1166.

Allmänna3.2.2 avtalsrättsliga regler

samband med byggnaderI projekteras, byggs, förvaltas, hyrs ochatt ut
säljs sluts mängd olika avtal berör fel- ochtyperm.m. en av som
skadeproblematiken. 33 kommer översiktligtI avsnittett attsenare
redogöras för de vanligaste standardavtalen används i byggbran-som
schen. Dessförinnan skall något beskrivas brukarens, köparens och be-
ställarens krav byggnadspå kvalité. Vilken standard kan krävasen som
och vilka åtgärder kan fordras fel och skador visar signär styrssom av
lagar och avtal mellan olika finns tvingande lagstiftningDetparter.av

ovillkorligt reglerar förhållanden och dispositiv lagstiftningvissasom
gäller något inte har överenskommits mellanannat parterna.som om

Utformningen, tolkningen och förekommandetillämpningen avtals-av
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villkor kan också påverkas lagstiftning. detta beskrivsI avsnitt iav
korthet vissa generella lagregler angående avtalsvillkor.

36 lagen 1915:218§ avtal och andra rättshandlingar på för-om
mögenhetsrättens område avtalslagen s.k. generalklausulär en som
stadgar oskäliga avtalsvillkor och hela avtal kan jämkas eller lämnasatt

avseende. bestämmelseDenna har tillämpatsutan fiislqiv-påt.ex. en
ningsklausul avtali mellan kommun och privatperson avseendeen en
försäljning villa.av en

Lagen 1994:1512 avtalsvillkor konsumentförhållandeniom
avtalsvillkorslagen innehåller sedan 1995 civilrättsliga regler som

det gäller avtal mellan näringsidkare och konsument kompletterarnär
och begränsar reglerna i avtalslagen. Om innebörden avtalsvill-ettav
kor harinte varit föremål för individuell förhandling oklar, skallärsom
vid villkorettvist tolkas till konsumentens fördel. avtalsvillkorFören

harinte varit föremål för individuell gäller vidareprövning attsom om-
ständigheter har inträffat efter det avtalet har ingåtts inte fårattsom
beaktas till konsumentens nackdel på så avtalsvillkorsätt att ett som

oskäligt inte kan åsidosättas eller jämkas.attannars vore anse som
Jämkas avtalsvillkor eller lämnas det avseende skall vidare,ett utan om
villkoret strider god sed och medför betydande obalans till kon-mot en

nackdel, avtalet gälla andra ändringar konsumentensumentens utan om
begär det och avtalet kan bestå med oförändrati övrigt innehåll.om

Avtalsvillkor mellan näringsidkare och konsument står underäven
Ärsamhällets tillsyn. villkor näringsidkare i samband med sin nä-som

ringsverksamhet använder de erbjuder ellertjänster andranär varor,
nyttigheter till konsument för huvudsakligen enskilt bruk, med hänsyn
till ochpris övriga omständigheter oskäligt konsu-att motanse som

kan marknadsdomstolen talanpå i första hand konsumen-menten, av
tombudsmannen, det påkallat från allmän synpunkt ellerärom annars
ligger i konsumenternas eller konkurrentemas intresse, vid vite med-
dela näringsidkaren förbud framtideni liknande fall användaiatt sam-

eller väsentligen villkor. Konsumentombudsmannen får ut-ma samma
färda förbudsföreläggande för godkännande falli inte är störresom av
vikt.

Enligt lagen 1984:1512 avtalsvillkor mellan näringsidkare kanom
marknadsdomstolen efter ansökan förbjuda näringsidkare fort-atten
sättningsvis använda sig avtalsvillkor beñnns oskäligtettav som gen-

näringsidkare, sådant förbud påkallat från allmäntemot ett ärannan om
synpunkt.
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3.2.3 Brukarens krav på byggnaden

kap.I 12 jordabalken "hyreslagen9 föreskrivs de minimikrav som en
hyresgäst har ställa pä hyreslägenhetensrätt standard. Huvudregelnatt

bostadslägenhet skall fulltär brukbar föratt det avsedda ända-en vara
målet. Hyresvärden skyldig hålla lägenheten sådantär i skick underatt
hyrestiden och skall därvid ombesörja underhåll och sedvanliga repara-
tioner. Om skada lägenhetenpå hyresgästensuppstår vållande kanutan
denne begära rättelse hyresvärden och beroende på omständigheter-av

ha avhjälpa skadan på hyresvärdens bekostnadrätt elleratt sägana upp
hyreskontraktet. Hyresgästen kan berättigad till nedsättningäven vara

hyran och skadestånd. Undantag från de tvingande reglernaav annars
avseende bostadslägenheter för de fall hyresavtalet innehållergörs en
förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen 1978:304 och be-
stämmelser lägenhetens skick har tagits in i förhandlingsöver-om en
enskommelse enligt nämnda lag. Hyreslagens regler lägenhetensom
skick således dispositiva förhållandei tillär överenskommelser som
träffats för de enskilda räkning mellan hyresgästorganisa-parternas en
tion och hyresvärd eller organisation fastighetsägare enligheti medav

fastlagd förhandlingsordning.en
Även bostadsrättslagen 1991:614 innehåller regler lägenhe-om

sldck. Vid bostadsrätt har dock bostadsrättshavarentens störreett an-
under hyrestiden; det denne på bekostnad skall hållaärsvar som egen

lägenheten i skick, inte har bestämts i bostadsrättsför-gott annatom
eningens stadgar eller det sig reparationer stamledningarrörom om av
för avlopp, elektricitet och brandvärme, eller vattenled-vatten,gas,
ningsskada eller ohyra.om

3.2.4 Köparens och beställarens krav på byggnaden

I kap. jordabalken4 finns regler köp, byte och fastgåvaom av egen-
dom. Fel fastigheti vid köp föreligga fastigheten inte stäm-anses om

med vad följer köpeavtaletöverens eller denmer som av om armars
avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. felSom får

åberopasinte avvikelse köparen borde ha upptäckt vid sådanen som en
undersökning fastigheten påkalladvarit med hänsyn till fastig-av som
hetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter

omständigheterna vid köpet. Om fel föreligger har köparensamt rätt att
avdrag på priset eller häva köpet.göra har till skade-Köparen även rätt

stånd felet eller förlusten beror på försummelse ñån säljarens sidaom
eller fastigheten vid köpet frånavvek vad säljaren får ha ut-om anses
fäst. köparesEn fordran på grund fel i fastighet preskriberas tio årav
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efter tillträdet. Han måste dock reklamera skälig fråninom tid det att
han upptäckte felet. konsumentförhållandenI reglerna tvingande tillär
konsumentens fördel. Detta gäller dock konsumenteninte tillförsäk-om

sådant försäkrings-garanti-, och avtalsskydd ställsettras som som
villkor för statlig bostadsfmansiering, vidare avsnitt 3.2.6 angåendese

förordningen8 § 1992:986 bostadsbyggnadssubvention.statligom
upplåtelseFör finns inga särskilda felregler i kap.13tomträttav

jordabalken. Om sedan överlåts gäller dock reglertomträtten samma
för fast egendom kap.i 4 j ordabalken.som

köplagen 1990:931I 1 § föreskrivs vid köp byggnad påatt av an-
mark, sådeles lös egendom, skall jordabalkens reglerärnans som om

faktiska fel och påföljder för tillämpas försådant fel i stället köplagens
regler. Eftersom konsumentköplagen endast tillämplig på lösa sakerär
får denna hänvisning till jordabalken verkan konsumentförhål-iäven
landen. Jordabalkens regler fel fast egendomi än-om anses vara mer
damålsenliga köplagens bestämmelser vid köp byggnadän även av som

lös egendom. Preslcriptionstid för felansvar blirsäljarens dessutomär
längre tio stället förår i två. Till skillnad från köplagens dispositiva
regler de aktuella lagrummen jordabalken tvingande till fördel föriär

konsument köper byggnad mark näringsidkare,påen som annans av en
konsumenteninte tillförsälcras sådant försäkrings-garanti-, ochettom

avtalsskydd ställs villkor bostadsfmansiering.för statligsom som
Konsumenttjänstlagen 1985:716 omfattar entreprenadavtal mellan

näringsidkare och konsument. Avtalsvillkor i jämförelse med be-som
stämmelserna lagen tilli nackdel för konsumenten verkanär är utan

denne, inte i lagen. gäller dock inteDettamot annat ent-om omanges
reprenaden omfattas småhusgaranti och det konsumentanpas-av en om
sade standardavtalet ABS har avtalsförhållandet mellan95 ianvänts
näringsidkaren och konsumenten detta de krav på garanti-,motsvarar
försäkrings- och avtalsskydd villkor för statlig bostads-ställssom som
ñnansiering. tillämpningsområde begränsas därmed i praktikenLagens
till entreprenader uppförande fritidshus, frifmansieradesom avser av
småhus för perrnanentboende ombyggnads- och till-reparations-,samt
byggnadsarbeten. vadKonsumenttjänstlagen definierar bl.a. skallsom

fel i tjänsten och vilka påföljder konsumenten då kananses vara som
gällande näringsidkaren. första handFel föreligger igöra mot om re-

sultatet avviker från kanfackmässigt utförande, tjänsten ävenett men
felaktig bl.a. med hänsyn näringsidka-uppgifter tjänstenanses om som

har lämnat eller utelämnat. förekommer finns det, beroendefelNärren
på omständigheterna, möjligheter för konsumenten; han kanantalett
innehålla betalning, kräva felet, avdrag på priset ellerrättelse göraav
häva skadeståndsersätt-avtalet. Ibland har konsumenten tillrättäven
ning.
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Konsumentköplagen 1990:932 enbart tillämplig på lösa saker.är
konsuments köp byggnadsdelar,En husbyggsatser frånt nä-av ex en

ringsidkare omfattas denna lag. felaktigskall denEnav vara anses E
avviker från vad har eller skall ha avtalats, säljaren intesom anses g
har upplyst köparen sådant förhållande rörande egenska-ettom varans

eller användning han kände till eller borde ha känt till ochper som som
köparen med fog kunde räkna upplyst förutsätt-med bli underatt om,
ning underlåtenheten kan ha inverkat på köpet,att antasav gnvaran
avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, har såltsom varan
i strid försäljningsförbud, så bristfällig dessmot är attorn varan an-
vändning medför påtaglig fara för liv eller hälsa, marknadsföringom
och infonnationsgivning brustit på angivnavissa sätt samt om varan
försämras på omfattas från säljaren.garantiåtagandesätt ettsom av
Möjliga påföljder vid fel i avhjälpande, omleverans, prisav-ärvaran
drag, ersättning för avhjälpa felet eller hävning köpet skade-att samtav
stånd. de fall köparen tillförsälqas sådant försäkrings-I garanti-ettsom
och avtalsskydd ställs villkor för statlig bostadsñnansiering ärsom som
avtalsvillkorsreglema för-inte tvingande till konsumentenssom annars
del. följSom framgår i det ande tillämpas dock konsumentköplagen fullt

småhusgaranti har utfärdats för köp husbyggsatser ochäven närut av
allmänna avtalsvillkor vid köp monteringsfárdigt husmaterialnär av

AA 94 används, avsnitt verksamhet.6.4.2 gällande GARBO AB:sse

Allmänna skadeståndsrättsliga3.2.5 regler

Enligt produktansvarslagen tillverkat,199218 skall den har im-som
eller marknadsfört förutsättningarprodukt, under vissaporterat samten

och har tillhandahållit produkt, betala skadestånd förvar en som en
personskada och för sakskada produkt har orsakat på grundsom en av

säkerhetsbrist på egendom till vanligen avsedd ochsin ärtypen som
används för enskilt konsumentägda småhusändamål. Bl.a. omfattas av
lagen. orsakas demErsättning utgår personskadorvidäven som som
bor eller flerbostadshus.vistas i Skador på älva produkten inte.ersätts
Med produkt har infogatsi lagen lös sak. produktTrots attavses en
eller eller fastpå blivit beståndsdel någon lösisättannat egen-annan
dom skall den alltjämt lagens produkt i sig.i mening utgöraanses en

skada har orsakats byggnadsmaterial eller kemiska produkterOm ettav
har infogats därför föri byggnad kommer densom en som ansvarar

bli Skadeståndsskyldigheten enligtmaterialet skadestândsskyldig.att
produktskadelagen strikt, d.v.s. oberoende vållande.är av
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Skadeståndslagen dispositiv och gällerär endast inte före-annatom
skrivs i avtal eller i regler skadestånd i avtalsförhållande. Oskäligaom
avtalsvillkor kan dock, framgått jämkas enligt 36 §som ovan, av-
talslagen eller enligt avtalsvillkorslagen. Enligt skadeståndslagen före-
ligger skadeståndsskyldighet för den uppsåtligen eller oaktsam-som av
het vållar eller sakskada. Arbetsgivare ansvarig förärperson- person-
och sakskada arbetstagare vållar fel eller försummelse isom genom
tjänsten. Endast i undantagsfall blir arbetstagaren skadeståndsskyldig i

sådan situation. För ersättningsskyldighet skall föreligga föratten ren
förmögenhetsskada krävsså denna har uppkommit följdatt som av en
brottslig gärning.

3.2.6 Regler särskilda garantier och försäkringarom

Under den långa och komplicerade från projektering ochprocessen
byggande till och med förvaltningen byggnader uppstår oftatyvärrav
fel och skador i byggnaden kan påverka de människor vistas isom som
byggnaderna negativt och kan mycket kostsamma åtgärda.attsom vara
Till skydd för den kan lida skada eller drabbas skadestånds-som av
skyldighet på grund fel byggnaderi erbjuds mängd olika försäk-av en
ringar. Försäkringsgivama, försäkringsbolagen, lyder under försäk-
ringsrörelselagen 1982:713 och understår Finansinspektionens till-

Försäkringsavtalen omfattas lagen 1927:77 försäkrings-syn. av om
avtal. konsumentNär huvudsakligen för enskilt ändamål tecknaren en
hemförsäkring, villaförsäkring eller fritidshusförsälcing gäller dess-

konsumenøörsäkringslagen 198038 avtalsvillkorsreglerutom ärvars
tvingande till den ersättningsberättigades fördel.

fastighets-,Förutom allrisk- och ansvarsförsäkringar m.m. som
tecknas på frivillig eller enligheti branschöverenskommelserväg så
finns det försäkring tecknande föreskrivs i lag och inte ären vars som
kopplad till någon till själva byggnaden. När näringsid-utanperson, en
kare uppför, bygger till eller företar ombyggnadsåtgärder beträf-större
fande byggnad huvudsakligen skall användas permanent-en som som
bostad skall enligt lagen 1993:320 byggfelsförsäkring bygg-om en
felsförsälcring finnas för arbetet. Byggfelsförsäkringen skall under tio

efterår arbetenas godkännande täcka skälig kostnad för avhjälpa felatt
byggnadensi konstruktion, utförandetmaterial eller i arbete församtav

skador på byggnaden orsakats sådant fel. Försäkringsbolagetsom av
har sedan den kan ha för feletregressrätt mot gentemotsom ansvar
fastighetsägaren. Syftet med införa obligatorisk byggfelsförsäk-att en
ring skydda de boende skadliga följder fel byggnader.iatt motvar av
Genom byggfelsförsälcringen skall snabb handläggning säkras nären
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fel och skador uppstår. Bevissvårigheter med styrka vållande frånatt
någons sida och sådana problem uppstår ansvarigt bolag harnär ettsom
upphört konkurs undviks byggfelsförsäkringen.p.g.a. m.m. genom

och tvåfamiljFör har sedan länge funnits typen- en av ga-
ranti/försäkringsskydd kan tecknas vid uppförande sådan bygg-som av
nad, s.k. smâhusgaranti. Småhusgarantin innebär dels garanti för atten
husbygget färdigställs och dels utfästelse avhjälpa motsvarandeatten
skador med byggfelsförsäkring och anmäls inom tio årsom avses som
efter slutbesiktningen. Småhusgarantin har föreningi med konsumen-
tanpassade avtalsvillkor utvecklats för skydda konsumentatt en som
förvärvar nyproducerat småhus. Förekomsten småhusgarantiett av en
och förvärvsavtal godtagbart konsumentskyddsaspekterett ärsom ur
gäller villkor för beviljande statliga räntebidrag, 8 § förord-som av se

Är1992:986ningen statlig bostadsbyggnadssubvention. dessaom
villkor uppfyllda så krävs inte någon byggfelsförsäkring.

Både byggfelsförsäkringen och småhusgarantin undantar skador
omfattas garantiåtagande.entreprenörssom av en

3.3 Byggbranchens allmänna bestämmelser

AB-systemet

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installations-
entreprenader, framtasAB, förhandlingar mellan olika aktörergenom
på byggområdet inom Föreningen Byggandets Kontraktskommitté
BKK. har medverkatI BKK företrädare för Byggentreprenörema,
Byggherreföreningen, Elektriska Installatörsorganisationen, Föreningen
Ventilation-Klimat-Miljö, HSB:s Riksförbund, Isoleringsfirmomas fö-
rening, Kylentreprenöremas Förening, Landstingsförbundet, Riksbyg-

Rörfirmomas Riksförbund, Svenska Kommunförbundet, Sverigesgen,
Allmännyttiga Bostadsföretag, Sveriges Fastighetsägarförbund, VVS-
installatörerna Staten Byggnadsstyrelsen, Statens Fastig-samt genom
hetsverk, Fortiñkationsförvaltningen, LuftfartsverketBanverket, och
Vägverket.

Bestämmelserna avsedda användas vid upphandling och avtalär att
avseende entreprenader. avtalEtt entreprenad måste innehållaom en
rad detaljföreslcrifter olika slag. utsträckning dessa före-I ärstorav
skrifter sådan de kan alla entreprenadavtal.användas på Förart attav

slippa i varje enskilt entreprenadavtal skriva in dessa standardfö-att att
reskrifter har samlat de allmärma bestämmelsernaman gemensamma
för entreprenader. Ett standardföreskrifterskäl sammanställaannat att
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det praktiskt helt saknas lagbestämmelserär hämtaatt ledningtaget att
vid tvist mellan i entreprenadavtal.parterna ettur en

kan tillämpasAB på i princip alla entreprenader byggområdetinom
och oberoende upphandlingsfonn delad entreprenad ellerav genera--
lentreprenad och ersättningsform fast pris eller löpande räkning.- -

AB innehåller inte bestämmelser speciell för den enskildanaturav
entreprenaden. Vissa frågor måste lösas avtal mellani parterna ex.
entreprenadåtagandet, tid för påbörjande och färdigställande, vite vid
försening, kontraktsumrna, kostnadsreglering, reglering ändringarav
och tilläggsarbeten, betalningsplan Nämnda frågor kan lämpligenm.m.
behandlas dei administrativa föreskrifter för entreprenaden börsom
ingå i förfrågningsunderlaget.

Hjälpmedel för sådana föreskrifter finns i AF AMA,upprättaatt
innehåller modell för och standardtexter till administrativa före-som en

slqifter. Motsvarande föreskrifter form olikai AMA, Allmännaav
Material och Arbetsbeskrivningar, finns för frågor beträffande mark,
hus, kyl kyl-VVS, och vännepumpsystem och elanläggningar.
Syftet förenkla beställarens arbetet med formulera kravär denpåatt att
färdiga produkten och dess olika delar. bygghandlingarnaOm ofull-är
ständiga skapar detta problem. villkor för lyckas kvalitetshän-Ett iatt
seende kraven på kvalitet fonnuleras föraså de går vidareär att att att

hela byggprocessen. innehåller beprövade alternativaAMA ut-genom
föranden olika konstruktioner. Därifrån kan hämtas texterav som pas-

för det aktuella projektet.sar
AMA Svensk främstByggtjänst, fyrtiotalut ägs ettges av som av

branschorganisationer. första utkomDen generationen AMA under år
1950. Den generationen härrör frånAMA år 1992. Till AMAsenaste
hör Råd och Anvisningar, kompletterande aspekterRA, på vadsom ger

bör beaktas i beskrivningen. gångerTvå år AMA-nytt ut,som per ges
bl. information eller ändrade regler påverkarsom a. ger om nya som

i AMA. AMA tillsammans med ochRA deAMA-nytttexterna utgör
grundläggande hjälpmedlen vid framställning beskrivning. Deav en
krav ställs i och och utförandeAMA RA på material är överens-som
kommelser mellan byggsektoms framförolika allt tillgodo-parter som

beställarens krav.ser
Utvecklingen AB-systemet har pågått under flera decennier.av

utarbetades1954 i Svenska Teknologföreningens STF:s regi AB 54.
Genom AB 65 gjordes förändringar. Målsättningen dennastora att ut-
gåva skulle bli för hela kundebranschen inte uppnås. All-gemensam

bestämmelser och kontraktsfonnulär innebar avvikelsemänna som en
från AB 65 användes. För uppnå enighet inleddes överläggning-att nya

mellan STF:s kontraktskommitté berörda förhand-och Dettaparter.ar
lingsarbete ledde fram till ändringar ochAB 72. Genom tillägggöraatt
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utarbetades Allmänna bestämmelsertill 72 sedan särskildaAB avseen-
och installationsar-totalentreprenader för byggnads-, anläggnings-de

bestämmelserspeciella Allmännabeten, 74. Så småningom utkomABT
huvudbeteckningenmed AFU.för olika underentreprenadertyper av

småhusentreprenader där enskilt konsu-Allmänna bestämmelser för
Bostadsstyrelsen,tillsammans medköpare, ABS 80, framtogsärment

kommunförbundet.Konsumentverket och Svenska
År gällande utformningenfärdigställdes den AB,1992 BKK avav

beställaren givitsFlera ändringar infördes. Bl.a. har möj-92.AB större
har för-påtala fel entreprenadarbetet, besiktningsinstitutetligheter iatt

föreskrifterna försäk-och besiktningens roll begränsats,ändrats om
tidsfristema för anspråk på ersättningringsskyddet har omarbetats och

vägledningtill vidändrats. Till bifogades antal kommentarerAB 92 ett
tolkning och tillämpning villkor.vissaav

förhållanden råder mellanförsök tillgodose de speciellaI ett att som
utarbeta-beställer arbeten entreprenörentreprenör annanen som av en

för underentreprenader.bestämmelserdes inom BKK gemensamma
underentreprenader, har antagitsAllmänna Bestämmelser för92,AFU

Entreprenörföre-Betongelementföreningen, Dykentreprenörerna,av
Verkstadsindu-och Rulltrappssektionen Sverigesningen, Hiss- inom

Maski-Håltagningsentreprenörema, Isoleringsentreprenörema,strier,
Riksförening,Plattsättnings Put-Entreprenörersnentreprenörema,

Pålentreprenörföreningen, Saneringsentreprenörema,sentreprenörema,
SvenskaRiksförbund,Snickerifabrikemas Ställningsentreprenörema,

Riksförening, Sveri-Mobillcranföreningen, Sveriges Fogentreprenörers
och Undertaks-Trädgårdsanläggningsförbund, Takentreprenöremages

föreningen.

harByggmaterialgruppEntreprenörföreningen och Industrins utar-
yrkesmässig bygg-tillbetat Allmänna bestämmelser för köp varorav

verksamhet, ABM 92.
omarbetatsTotalentreprenader har in-Allmänna förBestämmelser

och heterBKK ABT 94.om numera
monteringsfärdigt hus-Allmänna Avtalsvillkor vid köp94,AA av

konsumentköplagen.material, anknyter till kompletterasoch av
Småhusentreprenader där enskildAllmänna Bestämmelserna förDe

l990-talet.under på mittenkonsument beställare har revideratsär av
mellan Konsumentverket ochförhandlingarABS 95 resultatär ett av

stället för dentillämpas iföreträdare för byggbranschen. ABS annars
småhusga-omfattastvingande konsumenttj änstlagen arbetenanär av en

ranti.
för KonsultuppdragBestämmelserkonsultsidan gäller AllmännaPå

ABK 1996. Dessaoch ingenjörsverksamhet år 1996,arkitekt-inom av
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bestämmelser med kommentarer har tillkommit resultat för-ettsom av
handlingar mellan BKK, företrädare för beställare, och Arkitekt-som
och Ingenj örsföretagen, företrädare för konsulter.som

Uppgiñema till detta avsnitt 3.3 har till viss del hämtats från- -
Motiv till AF AMA 92 Lennart Hultenberger och Folke Molin.av
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Kvalitetssystem4

Inledning1

Bakgrund4.1.1

kvalitet iNäringsdepartementets4.1.1.1 seminarium om
byggandet och förvaltningen

den tidenbjöd Näringsdepartementet, vidjanuari 1996I var ansva-som
för alla aktörernadepartement för byggfrågor, företrädare pårigt in

fmansie-försäkringsbolag ochbyggområdet inklusive förvaltning samt
byggsektorn. sitttill kvaliteten inom Iringsinstitut seminariumett om

för byggñ-ågor,inledningsanförande sade den ministernansvarige att
mycket intresse förskulle ledseminariet i regeringens storaettses som

och bostadssektom.kvalitetsornrådet bygg-vad händer på inomsom
för förbättraerinrade därvid de miljardbelopp anvisatsHan attsomom

skullebostäder Seminarietinomhusmiljön i skolor, daghem och m.m.
klarlägga vilkaför aktivtför få underlag attavstamp att ett mervara en

kvalitetssäkring ochmedel erfordras för öka betydelsenatt avsom
till diskussionernakvalitetstänkande byggområdet. inledninginom Som

ändringar bygglagstift-skulle deklarlades seminariet inteatt avavse
bl. medhade införts från juli dvs.ningen den 1995,1 systemeta.som
med seminarietbyggprojekt kvalitetsansvarig. Syfteti utseatt an-en

kvalitetsar-eventuella luckor iidentifierafrämst försökaattvaragavs
betet.

enligt do-huvudpunkterdet följande återges denågraI som, enav
byggandetkvalitetssystem i ,kumentation från Finnsseminariet

1996 diskussionenbygg- och bostadsenheten, Näringsdepartementet,
uppehöll omlqing.sig
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Byggprocessen mycket kompliceradär och består många aktörer.av
Detta har lett till svårigheter i arbetet med kvalitetsfrågor och resulterat

Åi inte kommit så långt.att andra sidan borde just komplexitetenman
vägande skäl förett arbetatungt hela byggområdetatt över medvara

kvalitetsfrågor. Till skillnad från andra branscher incitamentet inteär
lika påtagligt inom byggbranschen kvalitetssäkra. felaktigEnatt pro-
dukt inom andra branscher påverkar försäljningsresultatet. Fel i ett
byggprojekt får inga konsekvenser vid upphandling. Månganästa deav
vanligaste orsakerna till problem i våra byggnader beror på inteatt man

tillvara erfarenheter. Utförandettar på plats måste förrätt attvara
byggnaden skall fungera. Det kommer tid lära sig beskrivaatt ta att
befintliga rutiner i kvalitetstermer.rätta Kvalitetsarbetet måste påut

finna metoder för förhindraatt fel och osäkerheter,att användat.ex. att
tåliga konstruktioner eller bra kontrollsystem. Ett arbetaett medsätt att
kvalitetssäkring verksamär i byggbranschenatt görman som upp en
lista felpå kan uppstå under arbetets gång och sedan har listansom

checklista kvalitetsarbetet.isom
Från projektörshåll framfördes bl.a. följande. arkitektkontorMånga

och tekniska konsulter har kvalitetssystem de sällan heltäckandeärmen
och systematiskt uppbyggda. Debatten alltför fokuserad påär ISO -

och certifiering enligt detta.systemet förIntresset sådant förfarandeett
litet hos de små företagen,är då kostnaderna alltför höga. Kvali-anses

byggandeti och minskningtet skador handlar enbartinte kvali-av om
tetsstyming. handlarDet bl.a. bristfällig kompetens, dålig plane-om
ring, för lite samordning och samarbete, pressade byggtider och en
fragmentariserad byggprocess. behövsDet ökade planeringsinsatser
och koncentration på tidiga skeden i projekteringen. Brister finns ien
kopplingen mellan projektorer och förvaltare. Beträffande installations-
projektering behövs erfarenhetsåterföring och utvecklingsarbete för att
samla kunskaprätt väl underbyggd. Ofta många konsulterär ärsom
inblandade i byggprojekt. Detta gäller små projekt. verkligtDetäven

problemet brister i kommunikationenstora är mellan de ofta många
Ävenprojektörema, beställaren och de ochentreprenörerna. om. var en

har kvalitetssystem så de sällan samordnadeett med varandra.är Från
arkitekthåll framfördes metoder skapasmåste för införa uppfölj-att att
ningsmöten i varje enskilt byggprojekt för föra tillbaka erfarenheteratt
till ektörema.proj

Företrädare för byggherrar bl.a. följande. Byggherren hartog upp
otvivelaktigt helhetsbilden i sin hand och planerings- och proj ekte-styr
ringstider med krav kortapå byggtider och snabb inflyttning i byggna-
derna. handlarDet härvid kompetens i hela organisationen, kun-attom

beställa saker konsulträtt och i samråd med förvaltningsor-rättna av
ganisationen. Kompetensen både hos byggherren och i andra led måste
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förstärkas för de redskapen finns kvalitetsarbeteti skallatt nya som
kunna användas på Kvalitetssäkringstelcnologin har i mångträtt sätt.
och mycket fått och mänskliga faktorn" denöverbrygga "den iersätta
nuvarande byggtider.situationen med korta projekterings- och Kvali-
tetssäkringssystemen måste dock baseras erfarenhet. tveksamtpå Det är

det på grund korta projekterings- och byggtidema fe-deärom av som
len fel projektet efteruppstår; många begås återfinns i det detsom ena
andra och handlar yrkeskompetens och professionellt utfö-ettmer om
rande. exempel på detta sällan förekommande bakfalletEtt det inteär

golvbrunnen i badrum.mot
vadrelativt ingående diskussion sig omkring skallEn utsparm som

med kvalitet" och för kvaliteten Diskussionen"rätt iansvaretavses
förledasdenna del kan sammanfattas med får kvali-inte tro attatt man

tekniska och funktionella krav måste specifice-.ersättertetssystem som
för bl.a. konstruktion och byggnad. får denutförande Manras av en

hjälpmedel förprodukt beställer. Kvalitetssystemen säker-är attman
ställa detta.

Kreditgivarnas kan sammanfattaspå branschens kvalitetsarbetesyn
följande hos olikapå välkomnar kvalitetsarbetet ökar aktö-Mansätt. att

byggområdetpå och i förvaltningen. Kreditprövningen går stegvisrer
inriktning det och säkerhetenfrån på enskilda projektet mot atten man

och ekonomiska förmåga stå oli-på låntagaren dennes att emotser mer
och behålla verksamheten lång sikt. Härika kriser på ingårtyper attav
drift, värdeförmågan sköta underhåll och förvaltning och påpantensatt

behöver vad be-lång sikt. också in hyresgästernaFramöver ärvägas
hur kreditgivarna förredda betala för och mycket. Frågor att attatt om

vid kreditgivningen skall ställa krav kvalitetssäk-känna sig påtryggare
behandlatsringssystem har inteännu närmare.

byggbranschens kvalitet-Företrädares för försäkringsbolag påsyn
sarbete kan enligt följande. Kännedom måste finnas huromsummeras

börbeställaren kvalitetssäkrar objekt. God kvalitetssäkring premie-sina
funderalägre försäkringspremien Försäkringsbolagen måsteras genom

vilka krav de framöver skall ställa byggobjekten. skallpå på Dettasom
kvalitetsplan. total dokumentation kom-mer begä-i En attutmyrma en

utfäst vidta förgenomfört alla och sigmåttatt attstegras om man man
säkra kvaliteten.att

konstaterades och fastighetsornrådet inteVid seminariet bygg-att
nödvändigt dettakommit särskilt långt kvalitetsarbete och deti är attatt

företrädare förarbete intensifieras. Fråga framställdes Nä-av
branschen självringsdepartementet kan förutsätta att genomom man

säkrasamarbete finner helhetslösningar gäller olika kvali-vad sätt att
Samtidigt påpekades kanbyggandet och förvaltningen.i att statenteten

kreditgarantier ochställa frågan det rimligt lämna statligasig är attom
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ekonomiskt stöd till bostadsbyggandet det finnsutan att veta om or-
dentliga kvalitetssäkringssystem i projekten. Företrädare för hyres-
gäströrelsen ansåg koppling rimlig mellan statliga ekonomiska åta-en
ganden och kvalitetssystem.

aktörerDe närvarande vid seminariet och uttalade sigsom var som
eniga lagstiftning skulle undvikas.attvar om

4.1.1.2 Byggregleringen nuvarande ordning-

Samhällets krav på byggnadsverk och byggprodukter m.m.

Enligt 3 kap. 3 § skallPBL byggnader uppfylla de krav isom anges
2 § BVL. Enligt sistnämnda paragraf skall byggnadsverk uppförssom
eller ändras, under förutsättning normalt underhåll, under eko-av en
nomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i
fråga om

bärförmåga, stadga och beständighet,
säkerhet i händelse brand,av
skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,
säkerhet vid användning,
skydd buller,mot
energihushållning och vänneisolering,
lämplighet för ändamål,avsett
tillgänglighet och användbarhet för med nedsatt rörelse-personer
eller orienteringsförmåga och
hushållning med och avfall.vatten

De tekniska egenskapslcraven skall iakttas med beaktande deav var-
samhetskrav finns i kap.3 10-14 plan- och bygglagen. Enligtsom
lagen skall byggnadsverk underhållas så de nämnda väsentligaatt nyss
egenskaperna i huvudsak bevaras.

BVL innehåller förutom bestämmelser tekniska egenskapskravom
på byggnadsverk också bestämmelser byggprodukter. Med bygg-om
produkt enligt lagen produkt avsedd stadigvarandeär attavses en som
ingå i byggnadsverk och har betydelse för byggnadsverketsett som
egenskaper i de avseenden punkternai l-6 i de redovi-som anges nyss
sade tekniska egenskapskraven. Beträffande byggprodukter attanges
de skall lämpliga för avsedd användning för få ingå bygg-iattvara
nadsverk. byggproduktEn lämplig, den har sådana egenskaperär om
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det byggnadsverk vilketi den skall ingå projekterat ochatt rätt upp--
uppfyllafört kan de tekniska egenskapskraven.-

Beträffande typgodkännande tillverkningskontroll föreskrivsoch i
18 bl.a. följande. Efter kan§ BVL ansökan vissa slagprövas om av
material, konstruktioner fâreller anordningar användas i byggnadsverk
frivilligt typgodkännande. det behövs till skydd för liv, personligOm
säkerhet eller hälsa, får föreskriva material, konstruktio-regeringen att

eller anordningar får byggnadsverk efteranvändas endast godkän-iner
nande obligatoriskt typgodkännande. Beslut typgodkännande färom
innehålla bestämmelse fortlöpande kontroll, tillverkningskontroll.om
Beslut enbart tillverkningskontroll får lämnas efter ansökan. Beslutom

typgodkännande och tillverkningskontroll lämnas deom organav som
har aclqediterats för detta ändamål lagen 1992:1119 tekniskenligt om
kontroll 20 §.

Lagen 1985:426 kemiska produkter har generell tillämp-om en
kemikalieområdet.ning på syfte förebygga skadorLagens påär att

människor och miljön. lagen betonas särskilt tillverkares ochI importö-
för tillräcklig undersökning och dokumentation finns.attrers ansvar

också dessaDet aktörer skall för information och lämnaär som svara
upplysningar för förebygga förorsakarkemikaliehanteringenatt att
skada. lagens tillämpning har utfärdats rad förordningar.För Centralen

sammanhangeti förordningen 1985:835 kemiska produkter,är om
bl.a. innehåller de grundläggande bestämmelserna det Ke-som om av

mikalieinspektionen förda produktregistret. bör också för-Här nämnas
ordningen 1985:997 beträffande asbestanmälningsskyldighet iom
ventilationsanläggningar. utfärdade på myndighets-Bland föreskrifter

med stöd bemyndiganden och förordningar bör följandenivå i lagenav
Kemikalieinspektionens anmälan tillföreskrifternämnas: om pro-

duktregister 1986:2, tillstånd för livsfarliga och mycket far-KIFS om
liga kemiska produkter KIF 1986:5, fonnaldehyd i träbaseradeS om
skivor KIF 1989:5, klassificering och märkning kemiskaS om av pro-
dukter varuinformationsbladKIF S 1994:12 och KIF S 1994:3.om

Produktansvarslagen l992:l8 reglerar skadeståndsansvaret när
bristfälliga produkter orsakar personskador och skador på konsumente-
gendom. Skador omfattaspå älva produkten inte lagen.av

Byggherrens ansvar

kap. föreskrivs räkning utför eller lä-I 9 1 § PBL den föratt egensom
utföra byggnads-, byggherren skallrivnings- eller markarbetenter se

till arbetena utförs enligt före-enligt bestämmelserna ochi PBLatt
skrifter beslut Byggherreneller har meddelats med stöd PBL.som av
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skall vidare till kontroll och provning utförs tillräckligatt i omfatt-se
ning. egenskapskravDe i gällerBVL den färdiga byggna-som anges
den.

Tillsyn och kontroll

För vissa arbeten såsom uppförande eller tillbyggnad byggnadav en
krävs enligt 9 kap. 2 byggherren§ bygganmälan till bygg-att gör en
nadsnämnden minst veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.tre
Byggherren skall för dessa byggnadsarbeten kvalitetsansvarig,utse en
9kap. 13

När bygganmälan har kommit in till byggnadsnämnden BNen
skall den det inte uppenbart obehövligt kallaär till byggsam-ettom- -
råd, kap.9 Till7 byggsamrådet skall byggherren, den kvalitetsansva-
rige och andra bestäms kallas,BN försäkringsgivarent.ex.som av av
byggfelsförsäkring sådan krävs enligt lagen 1993:320 bygg-om om
felsförsäkring. Byggnadsarbetena får inte påbörjas i de fall försäkring
behövs förrän bevis försäkring tecknats företetts för BN.attom

Vid byggsamrådet eller möjligt därefter skall BN, detsnarast om
inte uppenbart obehövligt, beslutaär kontrollplan för arbetena,om en
9 kap. 9 §. kontrollplanenI skall vilken kontroll skall utfö-anges som

vilka intyg och övriga handlingar skall företes och vilkaras, som an-
mälningar skall till KontrollenBN. kan på olikagöras göras sättsom
genom

dokumenterad egenkontroll,-.
fristående sakktmnig, ellerav-
BN, det finns särskilda skäl.av om-

Den kvalitetsansvarige skall till kontrollplanen följs ochatt attse annan
nödvändig kontroll för byggnaden eller anläggningen skall kunnaatt

komma uppfylla kraven i blir utfördantas PBL se kap.att 9 13 § andra
stycket. skallHan närvarande vid byggsamråd vid besikt-samtvara
ningar och andra kontroller. Till kvalitetsansvarig får endast denutses

har fått godkännande riksbehörighet har ackre-ettsom av organ som
diterats för detta ändamål enligt 14 lagen 1992:1119§ tekniskom
kontroll eller den godkäntBN för arbete.visstsom

byggherrenNär har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen
skall utfärdaBN bevis detta slutbevis, se kap.9 §.ett 10om -
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Samhällets ingripande vid överträdelse

och ingripanden vidkap. återfinns regler påföljder10 PBLI över-om
byggnads-,trädelser Enligt får förbjuda visst10 kap 3 § BN att ettm.m.

åtgärd fortsätts, deteller markarbete ellerrivnings- viss ärom up-en
bestämmelserna el-arbetet eller åtgärden strider i PBLpenbart motatt

meddelats medhar stödler någon föreskrift eller något beslutmot som
väsentlig delfår följer någonlagen. också byggherren inteBNav om

byggnadsarbete fortsätts innan dekontrollplanen förbjuda att ettav
uppenbart arbete elleruppkomna bristerna avhjälpts. detOm är ettatt

eller medför fara föråtgärd byggnads hållfasthet män-äventyraren en
eller åtgärden fort-hälsa, skall förbjuda arbetetniskors liv eller BN att

sätts.
vid överträdelser.föreskrifter avgifter Ikap. finns10 4-I om

bestämmelsernapeka på ihär sammanhanget finns anledningdet att
och högst krsärskild kr 1000kap. avgift. Sådan minst 20010 6 § om -

skall överträdelse sker atttas ut genomom-

kvalitetsansvarigarbete utförs det finns någonutan att-
krävsbygganmälan inte sådangörs trots att-

enligthar meddelatarbete utförs i strid något beslut BNmot som-
PBL.

skall fåbyggnad intedelbeslutar byggnad ellerOm BN att enen aven
medförenas vitefår beslutetanvändas bristerna avhj älpts,innan

kap. §.10 18a

Boverkets ändringar iutvärdering vissa4.1.1.3 av
byggregleringen

ändringar iomfattande PBL.beslutade riksdagenjuni 1994Den l om
tillbegränsasbygglovprövningen enligt PBLinnebarDe attatt avse

placeringen ochdenlokaliseringen ochendast prövning nämnareav
från bygg-ochinfördesutformningen byggnader. Samtidigt ett nyttav

kontrollförfarande, be-ochformellt tillsyns-lovprövningen fristående
och andra anlägg-byggnaderde tekniska påträffande egenskapslcraven

kravende tekniska påhuvuddelenVidare sammanfördesningar. av
bestämmelserkap.byggnader och andra anläggningar i PBL3 samt om

till den Till1992:1535 BVL.byggprodulcter i byggproduktlagen nya
typgodkännande ochfördes också från reglernaden lagen PBL omnya

be-grundläggandetillverkningskontroll. vidare in vissaI BVL togs
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stämmelser funktionskontroll ventilationssystem. De be-om av nya
stämmelserna trädde i kraft den juli1 1995.

Boverket fick våren 1995 i uppdrag följa ändringarna iatt upp
byggregleringen. Arbetet skulle omfatta följ ande:

Byggkontrollen
Bostadsutfomming tillgänglighet och användbarhet församt personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnåga
Byggkostnader för bostäder
Hygien, hälsa och miljö
Brand tillagt på initiativ från Boverketeget

I regeringsuppdraget det väsentligt kännedomäratt attanges om
syftet med förändringarna vad gäller bygglov, tillsyn och kontroll upp-
nås och åstadkomma regelsystematt främjar bättre kvalitetett isom
byggandet och tillgodoser väsentliga allmänna intressen, möjliggöragt

smidigare byggprocess, teknisk utveckling och lägre byggkostnader,en
förbättra möjligheterna förgt kommunerna effektivisera sin verk-att

samhet och klargöra gränsdragningamaät mellan kommuner-statens,
och enskildasnas ansvar.

Boverket har lämnat delrapport 1996:l0 utvärderingenen av av
tillsyns och kontrollsystemet oktober 1996 slutredovisningsamtper en
199719 oktoberi 1997. Boverket pekar på tillsyns- och kontroll-att

har inte kommitsystemet ännu till användning i sådan utsträckning att
erfarenheterna stöd för slutsatsen det behövs omfattande änd-attger
ringar. Några justeringar bedöms dock lämpliga vidta beträffandeatt
"enkla åtgärder och kvalitetsansvariga". Boverket det börattanser vara
möjligt i vissa ärenden bort kravetatt på kvalitetsansvarig.ta Det bör

fallet i ärenden där byggnadsnärrmden det räcker medvara attanser en
muntlig bygganmälan och byggsamråd uppenbart obehövligt.att är Ex-
empel på sådana ärenden kan enkla ärenden där allmänna intres-vara

saknas eller blir tillgodosedda kontrollsystem bygg-utan annatsen än
herrens kvalitetskontroll.egen

detI följande redovisas främst framkomna synpunkter vid delredo-
visningen. tidsskälAv har endast kompletteringarvissa tillförts avse-
ende slutredovisningen. Främst frågor byggsamråd, kontrollplanom
enligt PBL, kvalitetsansvarig enligt PBL, Boverkets föreskrifter samt
fristående, saldcunniga kontrollanter de fem områdena rubriker iutgör

Ävendet följande redovisas. Boverkets kommentarer till Synpunkterna
redovisas. Vad framkommit slutredovisningeni särskilt.som anges
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Boverkets utvärdering Byggsamrâd-

Kommunala handläggare har framfört stark kritik attdet finnsintemot
uttrycklig lagbestämmelsenågon byggsamråd under projekteringen.om

Kontroll projekteringen kommer förin i Från någotsentav processen.
håll har förslag lämnats införsbestämmelser byggsamrådatt separatom
och kontrollplan för projekteringen. Boverkets kommenterar utvärde-i
ringen dessa synpunkter och framhåller därvid med hänvisning till ak-
tuell proposition prop. 1985/86:l, 313 det ingår i byggherrensatts.

välja projektörer haroch byggproducenter tillräckligaattansvar som
medel for åstadkomma de önskade kvaliteterna och kon-ävenatt att
trollera de uppnås. Byggherrens omfattar både projekteringatt ansvar

utförande.och Boverket lagändring detta skedeinte i moti-ärattanser
förtydligande information angelägen.att ärverat, men

Boverket bedömer i sin slutrapport byggherrensatt oavsett ansvar,g
välja projektörer och medelproducenter har tillräckliga föratt attsom

åstadkomma de önskade kvalitetema och kontrollera deäven att att
uppnås bör byggherrens avhandlaskontroll projekteringen påav
byggsamrådet.

Boverkets utvärdering Kontrollplan enligt PBL-

Enligt utvärderingen uppfattningarråder det osäkerhet och olika vad
gäller kontrollplanens omfattning.utfornming, innehåll och Kommu-
nala handläggare byggherramas kontrollplaner ofta ärattuppger gene-
rella och svepande. Flertalet byggherrar och byggentreprenörer anser

kontrollplanema enligt lagom omfattning,PBL varit vissaatt av men
inte innehållet kontrollplanen till byggherrensBN iattanser anpassar

kompetens, egenkontroll komplexitet.eller projektets och I vissaart
kommuner hanteras alla ärenden komplexitet efter mall.oavsett samma

det ovanligt byggherrar har egenkontrollDet ännu äratt attanges ge-
kvalitetssystem. Många byggherrar förlitar sig i utsträck-eget stornom

på kvalitetssälcring. Enligt byggherrar ochning entreprenörens ent-
det vanligt kontrollplanen enligt samordnats medPBLreprenörer är att

byggherrens och byggentreprenörens kvalitetssystem. Flera angeregna
kvalitetssystem under utarbetande. Projektörer det alltäratt attuppger

oftare krävs derme till skall redovisa egenkontrollbyggherren sinatt av
projekteringen. kon-Förslag har lämnats till Boverket benämningenatt
trollplan enligt bör få benämning för inte förväxlasPBL atten amian
med andra kontrollplaner byggprocessen.i
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Boverket har slutrapporteni föreslagit vissa förtydliganden vadav
kontrollplanen bör innehålla, förstai hand berör den kvali-som
tetsansvariges roll och uppgifter.

Boverkets utvärdering Kvalitetsansvarig enligt PBL-

Enligt utvärderingen kvalitetsansvarigs enligt roll ochär PBL ansvar
oklar, det gäller vid byggsamråd, besiktningar ocht.ex. närvaro kon-
troller. Det råder skilda uppfattningar dessa frågori hos kommunala
handläggare, byggherrar, och kvalitetsansvariga. Verk-entreprenörer

kvalitetsansvariga vill, det, ha reglerat lagi den kvali-attsamma anges
skalltetsansvarige medverka redan projekteringen.i Av utvärderingen

framgår det allt vanligare den kvalitetsansvarige finnsatt är med iatt
projekteringsskedet. Benämningen kvalitetsansvarig ifrågasätts. Från
kommunhåll redovisas ståndpunkten den kvalitetsansvarige enligtatt

skallPBL fristående från byggproj ektet; anställda byggföretagi ettvara
skall inte kunna åta sig rollen kvalitetsansvarig enligt PBL. Frågorsom
ställs ofta vilket den kvalitetsansvarige har för deatt väsent-om ansvar
liga egenskapskraven infrias. kvalitetsansvarigeDen bör enligt vissa
fungera företagare med ansvarsförsäkring och det skulle ingåsom egen
i uppgiftBNs kontrollera erforderlig försäkring finns. kva-att Denatt
litetsansvariges uppdrag bör preciserat för skallBNnoggrant attvara
kunna bedöma denne sköter sin uppgift enligt PBL.om

Beträffande den kvalitetsansvariges kompetens och utbildning fram-
förs ståndpunkten från kommunhåll den kvalitetsansvarige iblandatt
har mycket dålig uppfattning roll bådesin byggherren ochgentemotom
BN. certifieradeDe kvalitetsansvariga kritiseras för ha alltföratt en
ensidig teoretisk utbildning. Fler generalister efterfrågas. Utbildningen

dyr och ha ojämn kvalitet. ocksåDet certifie-attanges vara en anges
ringsorganen ställer olika krav och olikaså hosärprocessen organen

det finns risk respekten för riksbehörighetatt sänks.att
slutrapportenI föreslår Boverket det deni kvalitetsansvarigesatt

uppgift skall ingå till byggherrens egenkontroll vad gälleratt attse
samhällskraven redovisats under byggsamrådet också harsom genom-
förts och dokumenterats på tillfredsställande fördelEn medett sätt. ett
sådant förfarande, det, den kvalitetsansvariges uppdrag blirär attanges
tydligare. förutsätterDetta kontrollplan enligt alltidPBLatt upprät-en

efter byggsamråd. Vidare föreslås den kvalitetsansvarigestas ett att
enligt PBL närvaroplikt vid kontroller och besiktningar alltid skall
framgå kontrollplanen.av
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Boverkets utvärdering föreskrifterBoverkets-

Utvärderingen visar Boverkets föreskrifter och allmänna rådatt om
certifiering kvalitetsansvariga BFS 1 delar1995:5 KA i vissaav upp-
fattas oklara. Föreskrifternas indelning de kvalitetsansvariga isom av
kompetensnivåer bör Enligt föreskrifterna behörighetsni-över. ärses

följande, behörighetsnivåvåer för kontroll enkla ärenden,E nivå Nav
för kontroll nonnala ärenden för kontroll ärendennivå Ksamtav av av
komplicerad Lämpligheten föreslqiftema timtid föri in-art. att ange
hämtande erforderlig kunskap kvalitetssäkring och byggnadslag-av om
stiftning ifrågasätts. riktas förKritik vissa de krav ställsmot attsomav
erhålla behörighet bl.a. kraven för höga vad kimskaperanses avser

kvalitetssäkring. flertal byggherrar, kvali-Ett entreprenörer,om
tetsansvariga och kommunala handläggare föreskrifternaattanser

ändrasmåste så kompetenta och kvalificeradeatt ytterst personer, som
under längre tid arbetat med kvalitetssystem och kvalitetssäkringsfrågor

byggprocessen, erhålla riksbehö-i inte från möjlighetenutestängs att
formell föreskrifter-righet brist utbildningshänseende. ii Kravetp.g.a.

på utbildning i kvalitetssystem kvalitetssäkring enligtoch ISO 9001na
för ensidigt och enligtha medfört kontrollplaner PBLattanses anges

för liten kontrollplan enligti utsträckning. stället för PBLIupprättas
lämnas till kommunen hållna kva-kvalitetssäkringssystem och allmänt
litetsplaner, dvs. konkret inriktat på det aktuellamaterial inte ärsom
projektet. delar finns liten tillgång på riksbehörigavissa landetI av

förteckning finns saknas fortfa-kvalitetsansvariga och demöver som
rande. Boverket har utfärdat föreskrifter och allmänna råd certi-omnya
fiering 2. Vidareriksbehöriga kvalitetsansvariga BFS 1996:55 KAav

halvår förteckning certifieradekommer varje publiceras överatt en
kvalitetsansvariga enligt PBL.

Boverkets kommentar till inhämtade synpunkter utvärderingeni

framhåller den enligt uppgiftBoverket kvalitetsansvariges PBL inteatt
enbart denövervaka den totala kvaliteten byggproj ektet, deliär att utan

byggherrens kontrollsystem syftar till säkerställa attattav som sam-
hällskraven till uppgift biståuppfylls. kvalitetsansvarige harDen att

uppfylls 9 kap.byggherren för säkerställa samhällslcraven 8 §att att
enligtförsta stycket PBL. Beträffande begreppet "kvalitetsansvarig2

tillämpningproblemBoverket ochPBL" de oklarheterattanser som
skäl föreslå änd-redovisats övergående och har funnitinteär attartav

lagstiftningen.ringar i
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Boverket det i nuläget skulle skapa begreppsförvirringatt vissanser
ändra benämningen då det dessutomatt finns 4000nästan personer som

certifierade riksbehöriga.är

Boverkets utvärdering Fristående, sakkunniga kontrollanter m.m.-

Enligt utvärderingen måste vissa frågor beträffande fristående, sakkun-
niga kontrollanter klaras Det gäller både kan sakkun-ut. vem som vara
nig, och varför intyg krävsnär hur blir fristående sakktmnig.samt man
Innebörden begreppet fristående liksom betydelsen BNstasav upp av
godkännande. skiljerDet sig mellan nämnderna hur ofta krav ställs på
verifiering fristående sakkunnig. framförsDet krav kon-påattgenom
troll sakkunnig ställs de falli det fråga kompe-även när ärgenom om

välrenommerade konsulters arbete, vilkettenta leder till sakkunnig-att
granskningen ombesörjs konkurrenter till den utfört arbetet.av som
Resultatet enkät från Boverket till byggherrar och byggentrepre-av en

vid handen kravennörer på sakkunnigkontrollatt ärger numera mer
nyanserad.

slutredovisningenI Boverket det angeläget uppmärk-äratt attanger
frågorna fristående sakkunnigkontroll och bedömningsamma om av

erforderlig kompetens hos dessa kontrollanter. ledSom i detta harett
Boverket bl.a. givit föreskrifter för fristående sakkurmiga kontrol-ut
lanter inom brandområdet. Skriften "Boken lov, tillsyn och kon-om
troll kommer kompletteras med allmänna råd för fristående sak-att
kunniga kontrollanter där frågor roll kompetensoch attom m.m. avses
behandlas. Boverket har också för avsikt informations-i särskiltatt ett
blad till byggnadsnämnderna frågor fristående sakkunnigata upp om
kontrollanter.

4.1.2 Internationella standarder, ISO 9000 serien

När två skall samarbeta krävs tydlig kommunikationparter ochen en
ömsesidig förståelse. De internationella standarderna i ISO 9000 serien
har utvecklats för kvalitetsmässig samverkan. kanISO 9000 använ-en
das för klarlägga samarbetsförhållanden mellan affärsparter,att två

också för utveckla kundinriktad styrning verksamheten.attmen en av
Standardema, snabbt fått genomslag i världen, kan bidraruntsom om
till förståelse nationsgränsema kunderöver och leverantörerattgenom
kan arbeta med referensram. Målet främst kunden skallär attsamma
tillfredsställas leverantörer har förmåga utforma och le-att attgenom

produkt. ISO 9000-serienrätt innehåller riktlinjer för val ochverera
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användning olika standarder standarder ställer krav påsamt treav som
kvalitetssystem, nämligen SS-EN ISO 9001, 9002, 9003.

SS-EN ISO 9001 avsedd användas då överensstämmelseär medatt0
krav måste säkerställas leverantören under konstruktion, utveck-av
ling, produktion, installation och service. Samtliga led i byggproces-

täcks ISO 9001. Byggherrar, konsulter och kanentreprenörersen av
utgå från ISO 9001 de skall bygga kvalitetssystem.sinanär ISOupp
9001 avsedd användas vid kvalitetsledning, upphandlingär ochatt
kontrakt, vid kundens bedömning leverantören och vid certifie-av
ring. ISO 9001 kan användas för kunden skall tillfredsställasatt
extern kvalitetssäkring eller för kvalitetsledning intern kvalitets-
säkring.
SS-EN ISO 9002 avsedd användas då överensstämmelse medär att0
krav måste säkerställas leverantören under produktion, installa-av

ochtion service. Standarden lämplig för entreprenadföretagär som
enbart åtar sig utförandeentreprenader dvs., projektering.
SS-EN ISO 9003 avsedd användas då överensstämmelse medär att0
krav endast behöver säkerställas leverantören vid slutkontroll ochav
slutprovning. Standarden följaktligen inte lämplig för byggherrar,är
proj och entreprenörer.
ISO 9001 innehåller antal krav kvalitetssystemet,på iett0 samman-
fattning enligt följande.
Ledningen för företagets policy, mål och åtagandenatt0 ansvarar
läggs fast med avseende kvalitet.på
Kvalitetssystemet skall säkerställa produkten uppfyller bestämdaatt0
krav.
Kvalitet affärsavtal;i innan kontrakt tecknas, skall leverantören0
granska handlingarna för säkerställa krav blir klarlagda ochatt att
förvissa sig har förmåga uppfylla kraven.att attom man
Kvalitet i projekteringen; projekteringen skall genomföras på ett0
planerat och så kvalitetskrav uppfylls.styrt sätt att
Dokumentstyrning skall säkerställa information finns till-rättatt0
gänglig på plats vid tidpunkt. Kvalitetsdokument skall beva-rätt rätt

för visa specificerade krav uppfyllts och kvalitetssys-att att attras
fungerat påtemet sätt.avsett

Kvalitet i upphandlingen; rutiner skall säkerställa upphandladeatt0
tjänster, entreprenader och uppfyller specificerade krav.varor
Kvalitet i produktion; produktion skall planeras och såstyras att0
specificerade krav uppfylls.
Kontroll och provning; skall genomföra kontroll ochentreprenören0
provning för verifiera krav uppfylls.att att
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Kontrollstatus; märkning skall säkerställa endast kompo-att0 varor,
och arbeten godkänts kommer ingå del inenter att ent-som som en

reprenaden.
Kontrollutrusming; instrument för kontroller, ochmätning provning0
skall underhållas och användas kan lita resultatet.så påatt man

fel;Hantering fel skall dokumenteras och åtgärdas.0 av
Korrigerande och förebyggande åtgärder; orsaker till fel skall analy-0

och elimineras.seras
Kvalitetsrevisioner skall hur kvalitetssystemet fungerarvisa och0 ge
underlag för förbättringsåtgärder.
Kompetensutveckling; behov utbildning skall dokumenteras, ut-0 av
bildningsplaner fastläggas och genomföras.

Det viktigt hålla i minnet de krav på kvalitetssystemär att att som anges
i ISO 9001 komplement och inte alternativ till de tekniska och funk-är
tionella krav specificeras för konstruktion, utförande och färdigsom
byggnad eller anläggning.

Definitionerl

Med företags kvalitetssystem organisation, rutiner ochett avses ansvar,
för leda och verksamheten med avseende på kvalitet.att styraresurser

Kvalitetsmanual det dokument vid beskrivninganvändsär som av
kvalitetssystemet. Manualen hjälpmedel för personalenär även ett att
förstå och tillämpa kvalitetssystemet.

Med kvalitetsstyrning ochde metoder aktiviteter tilläm-avses som
för uppfylla krav kvalitet.påattpas

kvalitetsplan dokumenteras företagets organisation, kontroll-I en
förrutiner avhjälpa fel och brister varje projektFörattprogram, m.m.

anpassad kvalitetsplan.upprättas en
Kvalitetssäkring allt det företaget behöver för skapaär göra attsom

tilltro till förmågasin kvalitet.uppnåatt rätt
Certifiering produkt kompe-eller kvalitetssystem innebär attav en

och oberoende tredje följerbedömer, intygar ochtent part attupp pro-
dukt eller kvalitetssystem uppfyller standard eller andra accepteradeen
regler.
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4.1.4 beträffandeLäget kvalitetsarbetet på
byggområdet och förvaltningen

4.1.4.1 Svenska förbundet för kvalitet, SFK

förbundetSvenska för kvalitet ideell sammanslutningär region-en av
föreningar, företag, myndigheter, institutioner och enskilda personer,
med intresse främja framtagning produkter och tjänster medatt rättav
kvalitet. bildadesSFK år 1952 och har 3 000 personliga medlemmar,ca

tillsammans företag500 och1 organisationerrepresenterar änsom mer
inom de allra flesta branscher i svenskt näringsliv. SFK Sverigesär

i antal internationella kvalitetsorganisationer.representant ett Inom
finnsSFK sedan år 1987 sektionen byggSFK med 200 medlem-ca-
SFK bygg skall enligt sin arbetsordning medverka tillmar. -

debatt kvalitetsfrågor i byggandet,om
tillämpning principer och metoder kvalitetsfrågor,i0 av
samarbete mellan myndigheter, institutioner, företag, organisationer,
föreningar arbetar med kvalitetsfrågor,m.m. som
Standardisering kvalitetstelcniska begrepp,av
deltagande i verksamheten inom byggsektionen European Orga-av
nisation for Quality EOQ,
arrangerandet konferenser och seminarier,0 av
utvecklings- och utredningsverksamhet0

harSFK sedan år 1991 givit årskrönikor beskriver pågåendeut som
kvalitetsarbete byggsektorn.i första årskrönikan redovisarDen en
översikt branschorganisationemas kvalitetsarbete, den andra år-över
skrönikan for år 1992 belyser hur kvalitetsfrågor projekteringsfaseni
hanteras. Kvalitetsläget i byggproduktionen redovisas i års kröni-1993
ka och kvalitetsarbetet forvaltningsfaseni i årskrönikan för år 1994. I
årslcrönikan för år redovisas1995 samlad bild utvecklingenen av av

Årkvalitetsarbetet under första hälften 1990-talet. 1996 återges iav
årskrönikan artiklar belyser utvecklingen och kvalitetsläget inomsom
byggsektorn.

4.1.4.2 Spegling branschorganisationemas kvalitetsarbete årav
199 1-1 995

1991 års årslcrönika från SFK redovisas det följande.i harRapporten
utförts examensarbete vid institutionen för byggnadsekonomi ochsom
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byggnadsorganisation vid KTH. Examensarbetet baseras b1.a. på inter-
vjuer med SFK-byggs medlemmar och kvalitetsansvariga branschor-i
ganisationema. Sammanfattningsvis följandekan utläsas.

främst kravenDet från beställaren och önskan bättre lönsam-är0 om
het branschorganisationema arbetar med kvalitetsfrågor.gör attsom

bästaDet öka byggkvaliteten åstadkomma förbätt-sättet att är att0
ringar inom följande områden: utbildning, motivationshöjande åt-
gärder, kvalitetssystem och beställarkrav.
Stor oenighet råder mellan arkitekter, konsulter och entreprenörer0

de viktigaste orsakerna till kvalitetsproblem. Nämndaom grupper
just den kompetens tillräckliginte utnyttjas iattanser egna gruppens

utsträckning, vilket missgynnar kvaliteten. delarParterna inte var-
andras uppfattning vilket speglar beträffandemotsättningar rollför-
delningen byggprocessen.i

Byggentreprenörema branschorganisationen har antagit kvalitets-en
policy där det förkunnas skall medverka till fortgående kvali-att man
tetsutveckling byggandet.i Något hjälpmedel för medlemmarna att ta
fram kvalitetssystem har inte utarbetats eftersom kvalitetssystem utgör
konkurrensmedel.

Byggherreföreningen arbetar med kvalitetsfrågor ochinte attanser
kvalitetssystem pappersprodukter. dock behövaFöreningen sigär anser
kunna del dessa frågor eftersom byggentreprenöremat.ex.en om ar-
betar med olika säkra kvalitetensätt att

Elektriska Installalörsorganisationen, EIO, enligt SFK-byggsvar
årslcrönika 1991 den första branschorganisationen framtogsom en
branschgemensam vägledning kvalitetssäkring. ISO-baserati Ett kva-
litetssystem har utarbetats. haroch antagitEIO, R KYL en gemensam
kvalitetspolicy där vikten samordning mellan delbranschemabraav en
betonas.

ventilationsbranschenFöreningen V har den inte arbetarangett att
med kvalitetsfrågor. Medlemsföretagen arbetar på hand med att taegen
fram kvalitetssystem konkurrenssyfte.utnyttjas isom

Golvbranschens Riksorganisation, har sedan slutetGBR, 1980-av
talet kvalitetssäkring i form Golvbranschens Våtrumskontroll,en av

dockGVK, inte baserad ISO-standard. ISO-baseradpå ob-Enärsom
jektspänn för hela golvbranschen finns sedan år 1992.

Industrins Byggmaterialgrupp år 1991 de enskilda med-attangav
lemsföretagen arbetar med kvalitetsfrågor konkurrensmedel.ettsom

Isoleringsfirmornas påbörjade kvalitetsutvecklingsar-Förening, IF,
bete under år 1991.
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Kylentreprenöremas Förening, KYL, hade vid tidpunkten för un-
dersökningen, dvs. år 1991, utarbetat material, kvalitetssäk-Kurs iett
ring, med EIO:s vägledning stöd.som

Målaremästarnas Riksförbund har utarbetat material anslu-ett som
till ISO 9000 och fungerater hjälp till självhjälp. Med-som avses som

lemsföretagens frihet utveckla sina idéeratt mycketegna anses vara
viktig.

Plåtslageriemas Riksförbund, PLR, har utarbetat kvalitetshand-två
böcker, till delviss baserade på ISO 9000, materialsamt anpassatssom
till plåtslageribranschen. Tyngdpunkten i kvalitetsmaterialet ligger i
egenkontrollen. PLR har för medlemmarnas räkning beslutat vadom
egenkontrollen skall innefatta. För få använda PLR:s måsteatt system
medlemsföretagen gå kurs i kvalitetssäkring, vilket 45 % med-en av
lemmama redan gjort år 1991. Medlemsiöretagen och beställamaäven
har visat sig positiva till systemet.

Rörfirmornas Riksförbund, harR, sig EIO:s vägledninganvänt av
vid framtagning kvalitetsmaterial. fåFör använda materialetattav

Årkrävs kvalitetskursatt genomgåtts. bedömdes1991 5 procentca av
medlemmarna ha kvalitetssystem. Förbundet samordning mycketanser
viktig för uppnå bättre byggande.att Därav samordningen med EIO,
KYL och R.

Sveriges Fastighetsägareförbund deltasig i olika projektuppgav
med kvalitetssäkring, bl.a. i tidigare nämnda GBR:s våtrumskontroll,
GVK, och Målarbranschens våtrumskontroll, MVK.

Sveriges Praktiserande Arkitekter, harSPA, modellbok årgett ut en
vilken1992, kvalitetsmanualär följer ISO-900l. Vid dennaen som

tidpunkt bedömdes mellan 20 och 30 företag400 ha kvalitets-av egna
system.

.Svenska konsulyöreningen, SKIF, har antagit kvalitetspolicy.en
Föreningen sig i övrigt arbeta mycket lite med kvalitetsfrågoruppger
med hänvisning till dessa företagsinterna. SKIFatt är ISOattanser
9000 inte för kunskapsföretag för konsultverksamhet.t.ex.passar som
Övriga byggbranschens anammande ISO-standardema har därförav
lett till svårigheter i samarbetetstora kvalitetsfrågor.om
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Varför arbetar de olika branschorganisationema med kvalitet

till siffrorna tablån nedanFörklaring 1-8 isom anges
från beställaren branschens överlevnadKrav 5.För
från myndighet byggprocessenEffektiviseraKrav

Utvecklingsansvar byggprocessenStyra upp
själva arbetalönsamhet bör medBättre Företagen

kvalitet

Elektriska installatörsorgani-
sationen

Golvbranschens

K
Målarmästamas riksförbund

riksförbund
Rörfirmomas riksförbund

Praktiserande arkitekterSv.

Summa

skall branschen förbättra kvalitetenHur

har oftastrespektive branschorganisationkvalitetsansvariga iDe nämnt
beställarkrav viktigautbildning, kvalitetssystem ochmotivation, som

led för förbättra kvaliteten.att

praktiken 7långt har de olika delbranscherna kommitHur i

branschorganisationemabedömningar företrädare för de olikaDe som
enligtredovisas följande oña gissningar,och i detgör är ut-renasom

förtalande i årskrönikan år 1991.
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Byggentreprenörerna bedömer har kommitentreprenörernaatt0
längst i kvalitetsarbetet. Spridningen bland företagen dockär stor.
SPA hälften arkitektföretagen arbetar aktivtatt med kvali-0 anger av
tetssäkring. SPA arbetar för få igång företag.övriga Inget företagatt

ha något komplett kvalitetssystem och det bedöms dröjaännu,anges
flera år innan företagnågra kan certifiera sig.
SKIF konsultema ligger väl frammeatt andelmätt0 anser som av
konsultema har kvalitetssystem och använder kvalitetsplaner.som
EIO först med branschgemensam vägledning i kvalitetssäk-0 var en
ring, inte nöjd med resultatet. finnsär företagDet kommitmen som
långt, i det hela har, enligt årskrönikan, genomslagetstora i el-men
branschen blivit dåligt. Det uttrycks den åtgärdslista finns iatt som
vägledningen och hurvisar elinstallation bör kvalitetssäkrassom en
borde användas i högre utsträckning. Beträffande egenkontrollen

facket inte vill låta sina medlemmaratt signera sin egenkon-anges
troll med mindre betalning utgår förän detta. Enligtatt extra EIO
behövs bättre utbildning i planeringstelcnik i byggbranschenen som
helhet. bättreEn kvalitetsstyrning erfordras hos ektörerproj och bätt-

metoder behövs för upphandling och styrning projekteringen.re av
harR medlemsföretagen inte igång med kvalitets-noterat att sätter0

säkringsarbete med mindre beställaren kräver kvalitetssäkring.än att
börMan dock minska pappersmängdema i detta arbete.

Inom KYL och bedömsIF prispressen leder till kvaliteten bliratt att0
lidande. Därför behövs kontroller tredje viapart,menar man av cer-
tifieringsorgan. Vad gäller nivån på kvalitetsarbetet KYL attanser

ligger på nivå övriga installationsbranschen. Deman samma som
företagen har dock kommit längre. Isoleringsfinnomasstora Före-

ning, samarbetar med KYL, de flesta delbranscherattsom anser
kommit längre kvalitetsarbeteti vad de älva gjort.än

harPLR medlemsföretagen har positiv inställningnoterat tillatt0 en
den framtagna kvalitetspännen och användningen den har ökat.av
Information kvalitetssystemet från till medlemsföretagenPLRom
har uppmärksamhet hos beställarerönt och konsulter.även Det
sammanfattande omdömet hur långt medlemsföretagen nått iom
kvalitetsarbetet branschen kommit långt känslomäs-attanges som
sigt, vilket bedöms väl så viktigt.vara
Föreningen V kvalitetsarbetet i medlemsföretagen ligger iatt0 menar
nivå med de entreprenadföretagen.stora
Målarmästamas Riksförbund bedömer måleriföretagen ligger påatt0

nivå övriga delbranscher. Målarentreprenörema detsamma som ser
svårt arbeta med kvalitetssäkring inte de lämnarattsom om som
till målama har kvalitetssäkratöver arbeten.sina
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GBR anför golvbranschen först byggsektorni med funge-att0 var en
rande kvalitetssäkring, GVK. Alla våtrumsarbeten görs ettsom av
GVK-auktoriserat företag skall anmälas till SvenskAB Våtrum-
skontroll. händerDet alltmer sällan så inte Stickprovskont-görs.att
roller på 3 anmälda våtrumsarbeten visar antalet felprocent attav
minskar. de fall fel begåsI beror det oftast på fel teknik haratt an-

Ännuläggs tillDetta grund för teknikförbättring. harvänts. inga fö-
uteslutits GVK, detta beträffande några, vilkaretag övervägsur men

förlorardå sin auktorisation. Anslutning till krävsGVK inte sällan
beställare och Allmänt bedöms GVK ha golv-entreprenörer. gettav

branschen försprång fyrapå år kvalitetsarbetet jämförti med denett
byggbranschen.övriga

Byggherreföreningen kan avvaktandeinta hållning tillsägas0 en
kvalitetsarbetet. Om vill använda sig kvalitets-entreprenörerna av
planer det till dem. Entreprenörema inte vilja detär ju-sägs taupp
ridiska för kvalitetssäkringen och får använda sinaansvaret gärna
kvalitetssystem bara det inte ökar kostnaderna. Föreningen attanser
det har börjat hända del hos medlemmarna. lättDet framär att taen
manualer, svårt få dem fungera i praktiken. förut-Dettaatt attmen

attitydförändring på arbetsplatserna. årskrönikanIsätter en anges
vidare vill ha månads längre byggtid föratt entreprenören attom en
kunna uppnå kvalitet, så kommer han förmodligen få det. Derätt att

statliga beställama såsom tidigare Byggnadsstyrelsen, FortFstora
och Vägverket ställer i utsträckning krav på kvalitetssäkringstor av

årslcrönikan uttalas dock medlemmarnaI ientreprenörerna. att
Byggherreföreningen förefaller endast ha inlett kvalitetsarbetet.att

flestaDe branschorganisationer anordnar någon form utbildning iav
kvalitetsfrågor, antingen företagen eller branschgemensamt.internt i
Benägenheten hos branschorganisationerna sprida informationatt om
kvalitetsñågor dock, enligt årskrönikan mycket skiftande.1991,är

1995 års årskrönikaI SFK-bygg sikte de viktigaste frågornapå itar
tidigare års undersökningar för få samlad bild utvecklingenatt aven av
kvalitetsarbetet under l990-talet. frågorDärtill har lagts miljöas-om
pekter. 1995 års undersökning telefonintervjuun-genomfördes som en
dersökning med i första hand ingått i undersökningarnapersoner som
under åren 1992, och1993 1994. Urvalet från bruttour-togspersoner
valet från de tidigare undersökningama. Arkitekter respektive tekniska
konsulter valdes främst från komplettering1992 års undersökning med
från medlemsmatrikeln för det nybildade Arkitekt och ingenjörsföreta-

AI AB. Specialentreprenörer hämtades från undersök-1993 årsgen,
ning, dvs. medlemmar Elektriska Installatörsorganisationen,i Rörfir-

riksförbund föreningenoch Ventilation-Klimat-Miljö. Frånmornas
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års1993 undersökning valdes kategoriertvå inom byggentreprenörerna
representativt plats-urval och arbetschefer i byggprojektettsom av

påbörjade under år 1993. Fastighetsförvaltare, såväl privata, offentliga,
allmännyttiga och andra förvaltare, valdes 1994 års undersökningur

blandoch de företag under år 1994 byggprojekt.störrestartat ettsom
Totalt intervjuades i början januari år 1996 30 från varjeav personer
målgrupp. Frågeformulering och analysmetodik har hållits enhetlig

åren.över
undersökningenAv framgår följande. flesta företagDe i branschen

har någon form kvalitetssäkringssystem. Fastighetsförvaltama utgörav
undantag och särskilt de kommunala förvaltningsföretagen saknaanges

Vad gäller arkitekter och tekniska konsulter tycks nedgångsystem. en
skettha i arbetet med kvalitetssäkringssystem. kan,Detta enligt redo-

visningen, förklaras urvalet år 1992 inte helt slumpmässigtattav var
vände sig till företag intresse för kvalitetsarbetet.visatutan man som

1995 års undersökning omfattar slumpmässigt utvalda arkitektermer
från nuvarande AI AB. Kvalitetssäkringssystem med ISO-9000 som
utgångspunkt tidigare och alltjämt förhärskande.det Mångaärvar
branscher och företag har dock utvecklat vilka också harsystem,egna
ISO 9000 bas. De används ofta branschanpassadesystem ärsom som
eller framtagna för viss produktionskedja eller produktionssystem.visst
Det i årskrönikan den översiktlig bild kvalitetsarbe-attanges ger en av

konstaterasDet också kvalitet byggandeti överlevnadsfrå-tet. att är en
och det inte på köparens marknad går ha dålig kvalitet.att attga en

Tendensen, det, kvalitet förskjuts frånför statligtär att ansvaretanges
reglerade till ett störrenonner egenansvar.

företagMånga sig ha planer certifierapå sig och de isäger att att är
färd med detta. Byggentreprenörema sig arbeta aktivt med detta.säger
För närvarande år 1995 finns det enligt årskrönikan två tredjepart-
scettiñerade byggentreprenadföretag. tredje byggentreprenadfö-I vart

kvalitetsbristkostnaden fel vid slutbesikt-mätsretag att noteragenom
ningar och andra kontroller. mått garantikostnader.Ett Inomärannat
fastighetsförvaltningen mycket sällan kvalitetsbristkostnader. Förmäts
arkitekter och tekniska konsulter har mätningen kvalitetsbrist-inte av
kostnader ökat under första hälften l990-talet. företagMångaav som

sig kvalitetsbristkostnader kan hur desäger inte det.mäta görange
Kvalitetsbristkostnaden ofta ligga på 3-4 vilket skulleprocent,anges
betyda 60 000 kronor för småhus och miljoner för4 köp-ett ettca ca

Till detta skall läggas olägenheter och skador uppträdercentrum. som
fallI åtta ställertio kunderna krav tekniska konsulterpå attsenare. av

och har kvalitetssäkrad verksamhet. Motsvarande kraventreprenörer på
arkitekterna har ökat under 90-talet, kommer inte tillmen upp samma

flestanivå. De företag hasig kännedom byggherren skallsäger attom
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ha kvalitetsansvarig enligt PBL, certifierade sådana finns främst hosen
byggentreprenörerna också hos arkitekter och tekniska konsulter.men

bedömningEn utfördes hur långt företagen kommit kvalitetsarbetetiav
enligt det används Utmärkelsen Svensk Kvalitet.i Syste-system som

beskrivs i avsnitt 4.4.3.närmaremet

Förklaring till siffrorna inledningsvis 1 8 i tablån det följandei-
Arkitekt 95
Teknisk konsult 95

Specialentreprenör 93 95o. resp.
Byggentreprenör 93 resp.95o.

8 Fastighetsförvaltare 94 950. resp.

1 2 3 4 5 6 7 8
Medelvärde
skala 93l-5 95 9595 93 95 94 95
Företags-
ledning 3,5 3,2 4,0 2,93,4 3,1 4,0 2,8
Medarbetamasi

3,0 2,8 3,0 3,6 3,6 2,83,3 3,3engagemang
och delaktig-
het
Resultat 3,0 2,9 3,0 3,0 3,4 3,4 2,6 3,1av
arbetet
Fokusering 2,83,1 3,0 3,1 3,4 3,6 3,5 3,7
på kimdnyt-
tan

1,0 inte särskilt mycket och har systematisktingetgörman angrepps--
sätt

har delar3,0 systematiskt i organisatio-angreppssättett storaman av-
nen

kvalitetsarbe-5,0 tydliga resultat sitt angripaäven sätt att-man ser av
tet

framgår kundnyttanSom sammanställningen har fokuseringen påav
ökat under företag.år särskilt fastighetsförvaltandeinom Före-senare
tagsledningama hos byggentreprenörerna har kommit längst i sitt kva-
litetsarbete

viktigaste orsaken kvalitetsproblem f.n. denDen till anges vara op-
timistiska tidsplaneringen Arkitekter, konsulterunder projekteringen.
och fastighetsförvaltare detta. Entreprenöremaär överens angerom



SOU 1997:177 Kvalitetssjystem 101

den viktigaste orsaken till kvalitetsproblem olika specialisterattsom
producerar ritningar oberoende varandra tillräcklig samordning.utanav
Arkitektemas problem enligt deras uppfattning tidigarestörsta var egen

deras roll alldeles för begränsad vilket uppfattningatt var var en som-
ingen de övriga aktörerna inom byggsektorn delade. förskjutningEnav
från denna uppfattning har skett hos arkitekterna problemetmot att

byggherrama har svårt formulera vilka lqavär skallatt attnumera som
ställas slutprodukten.på Bristande samordning mellan de olika parterna

byggprocesseni uppfattas allt förproblem fastighetsför-störreettsom
valtama och det kvalitetsproblemet ligger i bristande ktmskapstörsta

byggmaterialens beteende längrepå sikt. sistnämnda delasDetom av
allt fler aktörer inom byggområdet.

intervjuadeDe 150 svarande fick fråga vad de villeöppenen om
förändra på få högre kvalitet. Arkitekterna vill främst förändraatt pro-

jekteringsfasen för få längre tid och färre aktörer. Tekniska konsul-att
vill ha hårdare styrning. tycker byggtidenEntreprenöremater att ären

för kort. Fastighetsförvaltama vill ha lyhördhet mellan olikastörre
i och bättre kunskap materials långtidsegenskaperparter processen om

och beständighet.

l Standardiseringsarbete

lämnar bidragStaten statsbudgeten till standardiseringsverksam-över
heten i Sverige. bidrag lämnasDetta till SIS Standardiseringen i Sve--
rige. Det övergripande målet för stödet verksamhetenattanges vara
skall bidra till marknader, höja produktiviteten och konkur-att öppna
renskraften hos svenskt näringsliv bidra till specifikasamt att statens

det gäller medborgarnas skydd för liv, hälsa, miljö ochnäransvar
egendom tillgodoses. svenska standardiseringsorganisationenDen be-
står ochSIS åtta auktoriseradeSIS standardiseringsorgan. Totaltav av
deltar 6000 i svenska internationella tekniskaoch kommit-experterca
téer. Cirka 95 allt standardiseringsarbete har intematio-procent av en
nell inriktning och de svenska kommittéerna fungerar då referens-som

till de internationella kommittéerna.grupper
bygg- och anläggningsområdetInom ligger auktorisa-ettgenom

tionsavtal med SIS standardiseringsarbetet på BSTmerparten av
Byggstandardiseringen. Enligt avtalet skall för det standar-BST svara
diseringsarbete intressentema efterfrågar och finansierar. Verk-som
samheten finansieras bland medlemsavgifter,med statsanslag,annat

medelBFR- projektbundna näringsliv,medel från myndighetersamt
m.fl. Standardiseringsarbetet sker huvudsakligen inom tekniska kom-

TK.mittéer Byggstandardiseringen syftar tillprimärt instru-att ge
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för rationalisering och effektivisering byggprocesseniment samt att
underlätta kommunikation, avtal handeloch mellan byggsektoms
många aktörer. Enligt BST prioriteras miljö- och kvalitetsfrågor. Ge-

EG-direktiv och svensk lagstiftning offentlig upphandling för-nom om
stärks, enligt verksamhetsberättelseBSTs för år 1996, Standardisering-

betydelse underlag för dessa upphandlingar. harBST hela denens som
svenska byggsektorn sina intressenter. Alla berörda erbjudspartersom

medverka i utarbetandet byggstandarder. BST skallatt opartiskav vara
standardiseringsprocesseni föroch skall verka alla intressen beak-att

detI europeiska harmoniseringsarbetet inom och detCEN interna-tas.
tionella standardiseringsarbetet inom skall verka förISO BST deatt
samlade svenska intressena så långt möjligt tillvaratas.

AtekniskaDe kommittéema nationellt för standardiseringenansvarar
inom visst teknikområde och normalt ledamöter till CEN- ochett utser
ISO- detI följande återges exempel på arbetsområden för någ-grupper.

de 100 för närvarande arbetande tekniska kommittéema:ra av ca geo-
tekniska provningsmetoder, murverk, brand, golv, golvavjämningsmas-

värmeisolering, betong, takskydd, väggbeklädnader, ochvärme-sor,
luftbehandlingssystem, byggakustik, och avloppssystemvatten- samt
livslängdsplanering byggnader.av

l Miljömärkning

MinisterråâeTsäiñfHösten 1989 beslutade Nordiska Sveriges regering
och riksdag införa nordisk miljömärkning. Regeringenatt en gemensam
har uppdragit åt SIS sköta arbetet i Sverige. Miljömärkningens syfteatt

vägleda konsumenter välja miljöbelastandede minst produk-är att att
Företagen stimuleras därigenom fram produkter medterna. att ta större

hänsynstagande till hälsa och produktgnippmiljö. varje utarbetasFör
miljölcriterier produkterna skall uppfylla för kunna åsättasatt ettsom
Svanmärke. Vid utvecklingen kriterierna bedöms produktens mil-av
jöpåverkan under hela dess livscykel, från till avfall.råvara kravDe

ställs kan omfatta produktionens utsläpp till luft och energi-vatten,som
och resursförbrukning produktens innehåll miljöfarliga kemi-samt av
kalier. Kraven arbetas fram för varje produktområde tillsättsattgenom

kan bestå från näringsliv, miljö-expertgrupp representanteren som av
organisationer, myndigheter och från Miljömärkningansvarig SISen
eller från miljömärkningen eller Finland. Beträffandei Norge kvalitets-
krav skall produkterna uppvisa god funktion och väl uppfylla sitt syfte.

kriteriernaI kan därför firmas krav på effektivitet, hållbarhet, livslängd
och prestanda. Kriterierna gäller högst Därefter utvärderasi år. kra-tre

och skärps takti med möjligheter sig.öppnarattven nya
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Olika miljöstymingssystem har utvecklats under tid för attsenare
olika miljökrav; internationelltmöta ISO 14001, brittisktett system, ett

BS 7750, inom EU utvecklat frivilligtsystern, ett EMAS.system,

4.2 Proj ekteringsfasen

4.2.1 Hantering kvalitetsfrågor iav

proj ekteringsfasen

Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK harBygg i sin årskrönika för år-
1992 redovisat hur kvalitetsfrågor i projekteringsfasen hanteras. Redo-
visningen examensarbete vidutgörs institutionen för byggnadse-ettav
konomi och byggnadsorganisation vid det följandeKTH. I redovisas
resultat enkätsvar projektering från proj och entreprenö-av om

Sammanfattningsvis kan följande utläsas.rer.
verksamhetsprogramEtt sällan beställarenupprättas påstårtrots att

det. Konsultema uppfattar beställaren pliktskyldigast efterfrågaratt
kvalitetssäkringssystem hänsyn inte till sådant finns ellertasmen om
inte vid upphandling konsulter. Vad gäller projektering och samord-av
ning förvirring råder projekteringsledareatt stor äranges om vem som
och installationssamordnare; frågan hur ofta det finnsär ut-personer
sedda för dessa funktioner. Enligt årskrönikan är överens attman om

installationssamordnare videntreprenören totalentreprenadär frå-men
ställs och i så fall för hur mycket han sig i samord-gan om engagerar

ningen under projekteringen eller han löser samordningen först närom
installationerna utförs.

sammanfattningenAv framgår vidare projektörema dåliga påäratt
uppskatta hur lång tid de behöveratt för projekteringen. "När arvodet

inte räcker till minskar sökandet efter optimala lösningar". Projekte-
ringstidplaner inte för ekt. Enligtvarje proj proj ektöremagörs berorupp
brister i bygghandlingama främst på bristande samordning mellan olika
konsulter, därefter följ tidsbrist. ytterligare problemEtt beställa-är atter

inte preciserar sina krav. redovisasKraven måste så tidigtren som
möjligt för undvika ändringar efterhand.i Projekteringsgenom-att
gångar före byggstart enligt redovisningen, ovanliga. Sådana bordeär,

enkelt minska problemen vidett sätt övergången mellanattvara pro-
jektering och byggande. Beträffande ersättningsformens påverkan på
kvaliteten råder oenighet. flestaDe konsulter beställareävenmen anser

löpande räkning bäst kvalitet och fastatt pris Konsulter ochsämst.ger
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inte vilken entreprenadform denentreprenörer är ense om som ger
bästa kvaliteten den färdigapå byggnaden. Konsultema det ärattmenar
generalentreprenad eller samordnad entreprenad, medan entreprenörer-

det totalentreprenad. Ganska många beställare kritiskaatt är ärna anser
till totalentreprenad och den hårtmåste resultatetatt styrasanser om
skall bli bra.

I alla företag harutför projektering checklistor, internastort sett som
handböcker och genomför utbildning. företagflesta har ocksåDe kva-
litetssystem och Väldigt få företag har dock,CAD. enligt undersök-
ningen, tagit fram någon för kvaliteten på sitt arbete.mätaparameter att
Både arkitekter och tekniska konsulter arbetar med kvalitetsutveckling
för öka effektivitetsin och produktivitet. Cirka hälftenatt egen av pro-
jekteringsföretagen har storlek företaget formellpå kva-oavsett en- -
litetschef företaget.i

konstaterasDet det nödvändigt projektering och produktionäratt att
samordnas för få god kvalitet slutprodukten.på Att vidta änd-att en
ringar under projekteringen kostar mindre ändra under produk-än att
tionen. Uppgifter felutredning utförts vid CTH återges i år-ur en som
skrönikan. Enligt denna den felkostnadentotala 5,4är procent av pro-
duktionskostnaden och cirka kvalitetsfelen för färdigt25 procent ettav
objekt kan hänföras till projekteringen.

Vilka mått och anslutning till och under projekteringsfasenisteg tas

beslutNär byggprojekt skall genomföras vidtartagits att ettom en pe-
riod då syftet och målet för projektet skall ställas projektgruppEnupp.

utformar projekttidplan, verksamhetsprogram med kravspe-utses som
cifikation och eventuell kvalitetsplan. projektgruppen ingårI en pro-
jektledare, har uppgift lagandatill skapa inom Enattsom gruppen.en
viktig uppgift för projektledaren samordningen tekniska konsulterär av
och arkitekter för få till stånd god kvalitet på bygghandlingar ochatt
hos slutprodukten. underviktigt projektet följs helaDet är att upp pro-
jekteringsfasen. Viktigare kontrollåtgärder dock la-än attanges vara
ganda och skapas hos alla inblandade. ideala projek-Denengagemang

innehållakan följandeteringsprocessen moment.

En utredning klargör för byggørojektförutsättningarna ochettsom-
underlag för byggherrens beslut verksarnhetsanalys.ger en-
byggnadsprogramEtt byggherren fattat beslutupprättas när attom-

genomföra projektet. skall de krav såväl estetiska,I programmet -
tekniska funktionella byggherren ställer på det färdigasom som-
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objektet preciseras. detta skede låses regelI 80 procentsom ca av
den totala kostnaden för projekt.ett nytt
Vid bestämmandet byggnadens fysiska utformning för göraattav-
den ändamålsenlig för den verksamhet skall bedrivas inledssom
projekteringsarbetet, gestaltningen. Arkitekten har huvudansvaret
för gestaltningen, andra projektörer måste medverka; detävenmen
gäller vid val byggnadens konstruktion, också påverkart.ex. av som
byggnadens utfomining. omarbeta och förbätt-Genom successivtatt

förslagen med hjälp de tekniska konsultema och beställarenra av
får fram huvudaltemativ. underlag för förslags-Detta utgörettman
handlingar vilka fortsattpå byggherren fattar beslut projekte-om
ring.

systemugformningsskedet beslutaI bör byggherren sig för vilken-
entreprenadform Entreprenadformenskall välj påverkar bådesom as.
uppläggning utformningoch bygghandlingama.av
Detaljutformning objektet ligger till grund för fas, nämligennästaav-
upphandlingen. Detaljutformningen resulterar bygghandlingari be-
stående beskrivningarritningar, och specifikationer. Föreav upp-
handlingen måste byggherren tidplan innehållergöra en som upp-
handling, byggstart, leveranstidpunkter och färdigställande.
Upphandlingen med byggherren/beställaren infordrarstartar att ett-
anbud från Därvid skall följandeantal ha lagtsentreprenörer.ett
fast. Val till byggherrensentreprenadform med hänsyngjortsav re-

Åt-arbetets detaljstyming.omfattning och önskemålsurser, om
gärdsprogram bygghandlingar, kvalitet-inkluderarupprättats som
sambitioner, kravspeciñkationer, systemhandlingarritningar, samt
viktiga konstruktionslösningar. skallKvalitetsambitionerna ha över-

i kontrollplan preliminärt redovisar hur byggherrensatts en som av-
kontrollera begärda funktioner. skall hur anbudenDet iattser anges

första hand kommer med hänsynutvärderas till beräknadeatt t.ex.
årskostnader.

avseende utförandeEntreprenören anbudskalkyl ochupprättar en
överlämnande färdiga lämnar anbudden byggnaden medsamt ettav
pris och villkor. Därefter byggherrens/beställarens anbudspröv-vidtar
ning och anbud väljs.ett

det följande redovisas examensarbetet detalje-I resultatet från mer
Grunden för arbetet enkät skickatsresultatetrat. utgörs en somav av

till arkitekter,28 tekniska konsulter och spridda35 20 entreprenörer
landet. Valet byggentreprenörer helt slumpmässigt,inteöver av var

enkäten gick till sådana för kvalitetsarbete,visat visst intresseutan som
vilket troligen för bra bild. Enkäten till byggentreprenörema in-ger en
nehöll frågor Svarsfrekven-hur de uppfattade projekteringen.mest om
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80 komplementSom till enkätema utfördesprocent. tiotalsen var ca ett
intervjuer med olika beställare, huvudsaki allmännyttiga bostadsbolag
och privata fastighetsbolag.

Hur ofta verksamhetsprogramupprättas med kravspecifikationett
handlingarnainnan påbörjas

Arkitekter Tekniska konsulter
Varje projekt 30 % 20 %
Vartannat projekt 25 % 20 %
Vart fjärde projekt 20 % 32 %
Sällan eller aldrig 25 % 28 %

förklaringEn till arkitekter och tekniska konsulter inte alltid utfor-att
verksamhetsprogram kan har skissuppdrag,små ellerattmar vara man

små beräkningsuppdrag inte leder tillfram färdiga ekt.projsom

oftaHur efterlyser beställaren kvalitetssäkringssystem och vilken typ
användssystemav

Enligt arkitekter och tekniska konsulter efterfrågar beställaren nästan
aldrig kvalitetssäkringssystem. Entreprenörema sig efterfrågasäger
kvalitetssälqingssystem hos projektörema vid totalentreprenader. Be-
ställama sig ganska ofta fråga efter kvalitetssäkringssystemsäger åt-
minstone vid projekt, vilket enligt årskrönikan inte verkar gällastora
vid upphandling arkitekter och tekniska konsulter.av
Hur konsultema och arkitekterna byggt sina kvalitetssystem samtupp
förekomsten sådana framgår enligt sammanställningen deti följan-av
de.

Kvalitetssystem
uppbyggt efter SS-

ISO 9000-serien Arkitekter % Tekniska konsulter %
Helt 25 20
Delvis 40 44
Nej 15 32
Har något
kvalitetssystem 20 4
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Enligt enkäten det främst företag medär 100 anställda i storstads-över
områdena lagt sitt kvalitetssystem efter ISO-9000. demAvsom upp

inte lagt sitt med ISO-9000 grund ligger allasystemsom utomupp som
företag utanför Stockholm.ett

Varför projektörerna kvalitetsplanergör upp

Arkitektema sådan bra det enskilda fallet.i De tekniskaatt ärmenar en
konsulterna delar den åsikten, också i likanästan stormen menar om-
fattning skälet till kvalitetsplan beställarenatt att upprättas är atten
kräver det. Att kvalitetsplan ingår enligt årskrönikanupprätta inteen

rutin.som en

vilkenI utsträckning hjälper projektörerna beställaren utformaatt
kvalitetsplanen för produktionsskedet

Flera de tekniska konsulterna har deangivit medverkar tillatt attav
utforma kvalitetsplaner för produktionsskedet i sina projekt. Merparten

sig inte kunna verifiera detta.entreprenörerna sägerav
Bristande samordning utpekas ofta de problemen,störstaettsom av

både mellan olika projektörer och olikamellan i byggprocessen.parter
råder olikaDet uppfattning projektledare i projekten.ärom vem som

Vid generalentreprenad arkitekterna de projektledare deiärattanser
flesta projekten. tekniskaDe konsulterna uppfattningär av en annan
och någon byggherrens organisation projektledare.att Ent-äranser ur

delar de tekniska konsulternas uppfattning. råderreprenörema Det dock
enighet det projektledarestörre vidatt är ärentreprenören to-om som

talentreprenad. Att installationssamordningen vid generalentreprenad
sköts de tekniska konsulterna både dessa och arkitekterna.av anser

De problemen vid samordningenstörsta projektettav anges av ar-
kitekterna först tidsbrist och därefter dålig respekt och förståelsevara
för varandras behov. tekniskaDe konsulterna likvärdigt attanger som

inte kommunicerar tillräckligt med varandra och tidsbrist. En så-man
dan bedömning Deltagandet i projekterings-gör även entreprenörerna.

kunde bättre vad gäller berörda aktörer. konstaterasmötena Det attvara
finnsdet brister i bygghandlingama. Detaljerade anvisningar vadom

bygghandlingama skall innehålla saknas. Konsultema inne-attanger
hållet i bygghandlingama baseras erfarenhet.på Som förbättring anges
någon form checklistor och kvalitetsplaner. tredje viktigasteDenav
faktom vad gäller brister i bygghandlingama beställarenattanges vara
inte preciserar sina krav. Det bedöms viktigt beställaren bestämmeratt
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försig vad han vill och inte redovisar ändringar fortlöpande. Konsul-
måste hjälpa beställaren definiera projektet och därvidterna att anses

väl genomarbetat till hjälp. Några beställareett storprogram vara anser
konsulterna har bristande kompetens ochatt engagemang.
När konsultarvodet räcker arkitekternainte till minskar på platsbe-

sök och sedan på sökandet efter lösningar.optimala Tekniska konsulter
minskar först på sökandet efter lösningar,optimala därefter på detaljrit-
ningar och platsbesök.i

oftaHur genomgång mellanprojektet projektör ochgörs en av
byggare

Både arkitekter och tekniska konsulter upplever det sällan eller ald-att
rig sker föregenomgång byggstart. Genomgång projekten föreen av
byggstart tredjedel sker vid varje projekt,entreprenörernaanger en av

lika många det sker eller aldrig.sällanattmen anger
flesta arkitekterDe och tekniska konsulter besök byggarbets-pågör

platsen gång i månaden. besöket för arkitekternaOrsaken tillen anges
främst utbildningssyfte tekniskaoch därefter byggmöte. kon-Devara
sulterna byggmöte och kontroll utförande uttalat kontrollupp-anger av
drag orsak. Det enligt undersökningen inte särskilt vanligtär attsom
projektörema följer med arbetsplatsen byggledare ellerpå kon-ut som
trollant. Arkitektema till övervägande del aldrig med på kvalitets-är
ronder, förhållande också kan gälla de tekniska konsul-sägasett som
tema.

företagVart sjätte kvalitet. Endast 16 arkitekternamäter procent av
och fram17 de tekniska konsulterna hade tagitprocent parametrarav
för kvaliteten på arbete. Arkitektema tittar på beställaremäta sittatt

återkommer, kontrollplaner, kvalitetsplaner och checklistor. Tek-som
niska konsulter använder checklistor, reklamationsstatistik, kon-sig av
troll färdig anläggning, anträffbarhetsstatistik, uppföljning extra-av av
räkningar i produktionen färdigaoch uppföljning handlingar. Kvali-av
tetsarbete måste pågå ytterligare antal det fö-år innanett genomsyrar

bedömde de flesta företagen år 1992.retagen
Felkostnaden för fel för byggprojektet arkitekternaegna anges av

till mellan och0,5 Motsvarande uppgift för de tekniska15 procent.
konsulterna ligger mellan och Vikten skaffa0,05 sig5 attprocent. av
olika för kunna felen och kunna påvisa orsakparametrar att mäta att
och till dem uppenbara. kostna-Entreprenöremaärurspnmget attanser
derna för projektöremas fel mellan produk-uppgår till 1-10 procent av
tionskostnaden i det enskilda projektet.
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Summering4.2.2

punkter betonasNågra som

preciserade krav.Beställaren måste ställa högre och mer-
samordnaoch arkitekter ritningar, precise-Tekniska konsulter måste-

och skapa kanaler för effektivtidsåtgången för projekteringenra
kommunikation.

eller vill användakanKvalitetssystem ingen ingengör nytta om-
dem.

säkra kvaliteten iExempel på olika4.2.3 sätt att

proj ekteringsfasen

Kvalitetssystem publicerats för FFNS Gruppen ABhar utarbetats och
verksamhetomfattar idaterat 1996-01-01. Kvalitetssystemet FFNS

byggtelmik och projektteknik.Sverige inom områdena arkitektur, Som
erfarenheter infria beställarenskvalitetspolicy utifrån samladeattanges
produkter /tjänster medförväntningar, vilket innebär leverera över-att

till svenskenskommen kvalitet. Kvalitetssystemet anpassatanges vara
internationell ISO 9001. FFNSoch kvalitetsstandard SS-EN noterar att

tillver-denkvalitetsstyming inomursprungligen förISO 9001 är avsett
tjänsteföretag ochkunskaps- ochkande industrin. FFNS är ett anpass-
medfört omdispone-verksamhet har vissastandarden till FFNSning av

dock uppfyllda istandardernainnehållet. iringar Kraven anges varaav
erforderlig utsträckning.

förpersonalbl.a. alli publikationenDet att egetatt ansvararanges
uppgifterlämnade rik-utfört direktiv ocharbete enligt angivna ärär att
medegenkontroll namnteck-tillämpliga arbetsuppgifter utförstiga. För

dagbokförning/signatur All personalkvitteras. att egenansvararsom
skall finnas allaKvalitetsplan iförs tidrapportering sker.och att egen

Kvalitetsplanen fastställer deuppdrag med beställare utanför FFNS.
ordningsföljd och dederasspecifika kvalitetspåverkande aktiviteterna,

Uppdragsutvärdering skallför uppdraget.användasresurser som avses
handlingar förtill färdigaför hälften de lederske minst uppdragav som

kontor-medarbetareutförande. Utvärderingen delges uppdragets samt
uppdragfrån alla minstschef. Kontorschef för erfarenheterattsvarar

för all personal på konto-sammanställs redovisasgång varje år ochen
Åtgärder erfarenheterna disku-anledningvid särskilt medmöte.ret av

de haftförTidigare beslut åtgärder analyseras avgöraattteras. omom
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avsedd effekt. För verifiera efterlevnaden kvalitetssystemetsatt kravav
och för fastställa dess effektivitet skallatt regelbundna planerade revi-
sioner hållas. Revisionema vidtas kvalitetschefens försorg ochgenom
för olika nivåer i organisationen. Interna kvalitetsrevisorer utför revi-
sionen. Kvalitetsrevisioner företas på kontors- och uppdragsnivå. Rap-

från revisionema, utfördport enligt skrivna instruktioner, delges ansva-
rig för det reviderade området, respektive kontorschef/kvalitetsansvarig

ledningens kvalitetsansvarigesamt och kvalitetschefen.
FFNS sig fortlöpande betydandesatsa på kompe-uppger resurser

tensutveckling. Syftet utveckla kunskaperdeär marknadenatt ef-som
terfrågar. Tyngdpunkten i utbildningsinsatsema knutna tillanges vara
uppdrag.

Confortia har utarbetat kvalitetssystem, bygger påett SS-ENsom
ISO 9001, varvid anpassning skett till Confortias tjänsteproduktion.
Systemet omfattar byggprocessens alla faser, behovsanalys, tekniska
och ekonomiska utredningar, byggledning, kontroll och besiktning.
Kvalitetssäkrande kontroll sker vid skedesväxlingar med hjälp kon-av
trollplan checklistasamt uppdragetstämmer tidigaregentemotsom av
skede vad gäller förutsättningar och krav. Confortia efter allasträvar att
medarbetare skall följa företagets kvalitetsmanual. viktigEn del kva-i
litetssystemet hålla all personal informerad teknik,attanges vara om ny
lagar och föreskrifter m.m.

I publikationen Kvalitetsplanera SBUF93:42 beskrivs hur gene-
rella och projektanpassade kvalitetsplaner kan utfonnas enligt ISO
9000. Vid projekteringen läggs tonvikten vid undvika samord-att
ningsmissar, ansvarsfördelning och checklistor för produktutforrrming.
Exempel hurpå kontrollstationer kan olikai faserupprättasges av
projekteringen för kvalitet nås ochstämma iatt vissa fallrättatt attav
verifiera detta.

Publikationen Kvalitet tidig samverkan SBUF 95:58 be-genom
skriver hur kvalitet kanrätt uppnås tidig samverkan mellan be-genom
ställare, projektörer och centralt förMest projekterings-entreprenörer.
skedet systematisk egenkontroll, speciellt för kvali-anges vara en
tetskritiska punkter. Det resultatet projektörens arbeteatt äranges av
centralt för den motivation och det kommer finnasattengagemang som
i kvalitetsarbetet i nästkommande faser projektet.i QFD-teknik och
kvalitetsmärkta ritningar rekommenderas.
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kompetensfrågor i andra4.2.4 Belysning vissaav
länder

Arkitektkompetens

Arkitektemas forum forskning utveckling, har årför och ARKUS, 1991
beskrivit bl.a. arkitektens roll Danmark, Tyskland, England,i Norge,
Frankrike och Nederländerna. PM från Arkus november 1991, Hanne

Lindencrona och Mikaela Eckered.Weiss
Arkitekttiteln skyddad "kongeliginte i Norge,är genommen reso-

lution" den april och det bestämt25 1986 den 5 augusti 1988 är att ar-
kitektexamen från och Arkitekthögskolan Osloi Trondheim iNTH

liknande Utbildningsti-läroanstalter till titeln sivilarkitekt.samt rättger
den fem kurser,år, de första omfattar obligatoriska deårenär trevarav
följ ande valfri därefter följer diplomarbete.1,5 åren inriktning ochges

Danmark finns för Akitektti-inget krav på legitimation arkitekter.I
teln skyddad. finns heller krav arbetsupp-inte Det inga på vissaär att
gifter skall skötas arkitekter. Ansvarsförsäkring krävs för arki-inteav

fortbildningsavtaltektemas yrkesutövning. Danmark finnsI
efteruddannelseaftale arbetsgivarrådet och arbetstagarrådetmellan

avlönade fortbildningsdagaranställda arkitekter femgaranterar persom
täckning kursavgifter 5 kr år 1991.år viss för 100samt en summa av

sedanArkitekttiteln lagskyddad iSt0rbritannien år 1931. Samti-är
digt inrättades arkitektregistret, Architects Registration Co-ARCUK

underuncil of UK. Arkitektskoloma stycken år 1991 står36 över---
arkitektorganisationen och arkitektregistret.inseende RIBA Kom-av

medlemskapoch ipetenskraven desamma för registrering i registretär
Inför och/eller registrering i ARCUKRIBA. upptagning i RIBA ge-

kontrollerar kom-nomgår och personlig intervju,ett test somman en
kan kalla sig arki-Endast den registrerad i ARCUKärpetensen. som

och/ellerutländsk bli medlem itekt. Arkitekter med kan RIBAexamen
erforderliga kvalifikationer.registrerade uppvisandei ARCUK mot av

arkitekt skall anlitas bygg-finns lag föreskriver iDet ingen ettattsom
roll projekterings-projekt. stark i ochAv tradition har arkitekten en

vid fel ochbyggprocessen beställarens ombud. Ansvarssituationensom
försäkraskador oklar, arkitekter har svårighetervilket medförtär attatt

ansvarsförsäk-hasig och premierna höga. Dock 80år procentuppges
arkitekt, fem år akademiskaringar år 1991. år bliDet minst sju atttar

studier under handledning ochoch två praktik. Praktiken skerår
"loggbok" förs.
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IFrankrike finns arkitektlag från Loi1977 No 77-2 du 3 Janvieren
1977 Farchitecture. Enligt lagen föreskrivs bl.a. endast densur att som
uppfyller vissa krav får kalla sig arkitekt, offentliga byggherrarg
måste utlysa arkitekttävlingar enligt regler,vissa i varje departementatt
Frankrike indelat iär 22 regioner, departement96 och 36 500 kommu-
ner skall bildas råd för arkitektur, stadsbyggandeett och miljö ochät

Årendast arkitekten kan söka bygglov. 1991 farms skolor24 ut-som
bildar arkitekter i landet. Bostadsministeriet Ministêre de
LEquipment har överinseende skolorna. Utbildningenöver i teorinär
femårig och innehåller inte någon obligatorisk praktik. Efter fullföljda
studier diplomeras vilket inte tillräckligt för få kallaär sigattman, ar-
kitekt. Enligt 1977 års arkitektlag denmåste vill kalla sig arkitektsom
och självständigt arkitektyrketutöva också registrerad i lOrdrevara
des Architectures. Det enda formella havet för registrering dockär att
sökanden kan uppvisa godkänt diplom från arkitektskola. De registre-
rade arkitekterna måste följa de etiska reglerna orden utfärdatsom
Code des devoirs professionels des architectes. Enligt reglerna är ar-
kitekten i princip inte tillåtent.ex. ha några bindningar till andraatt
aktörer i till eller materialleverantörer.entreprenörerprocessen, som

arkitekterFör inom EU gäller regler för registrering församma som
inhemska arkitekter. Det endast arkitekten kan sökaär bygglov,som
vilket innebär i praktiskt alla byggprojektatt arkitekter anlitade.taget är
Undantagna småhus där byggherrenär själv skall bo vissa lant-samt
bruksbyggnader. Arbetsinsatsen kan dock begränsad till arki-attvara
tekten undertecknar bygglovhandlingama. övrigtI privat byggande är
det inte ovanligt arkitekt undertecknar bygglovhandlingarna,att en me-
dan andra aktörer genomför projektet. Vid offentligt byggande detär

villkor arkitektett att utses.en
Arkitektutbildningen i Tyskland sker tekniskapå högskolor i stark

integration med ingenjörsutbildningen. Bygglov kan endast sökas av
arkitekt eller ingenjör vissa undantag finns. Skiljelinjen mellan arki-
tekt och ingenjör inte så markant i Tyskland.är Fortbildningen av ar-
kitekter har diskuterats sedan mitten l970-talet. Ett skälen tillav av
detta torde olikheterna i grundutbildningen arkitekter. Arkitekt-vara av
titeln skyddad i Tyskland.är För få kalla sig arkitekt måste haatt man

godkänd arkitektexamen och för arbeta arkitekt måsteatten som man
registrerad i Architektenliste i delstatemas Architektenkammer.vara

Det krävs registrering i respektive delstats "kammer" för få arbetaatt
Bundesarchitektenlcammer det överordnande Utländskaär organet.

arkitekter kan, de inte har kontor Tyskland,i ansöka bliattom om
på listan för utländskaupptagna arkitekter. få arbetaFör i offentligatt

tjänst måste tysk arkitekt ha två års praktik följd examination.en av en
"Arkitektkamrama" utarbetar bl.a. de etiska reglerna för arkitektkåren.
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byggledare deltar utsträclming i samord-Arkitekten ofta och iär stor
och administrativt arbete.nings-

arkitekttiteln skyddad.Nederländerna sedan år Endast de1988I är
får kalla arkitekt.arkitekter finns angivna särskilt register sigi ettsom

intyg/certifikat utfärdatbli registrerad krävs harFör ettatt att avman
erfa-arkitektskoloma eller klarat med goda betyg. Praktiskhar ett prov

för bli registrerad. Registreringen i sig innebär ing-renhet krävs inte att
registrerad arkitektkvalitetsgaranti, dockdirekt attveten men man

ställs kravutbildning. Nederländerna inga pågenomgått viss I atten
anlita arkitekter för arbeten.måste vissaman

Bond Nedelandse architekten, kan bliMedlem i BNA, man omvan
BNA-kandidat minstregistrerad arkitekt och har varit i två årärman

god praktisk erfarenhet.styrelse bedöms ha tillräckligtoch BNA:sav
tvåpraktisk erfarenhet under de årenMed god närmasteattavses man

byggande underprojektering ochföre ansökan skall ha arbetat med
Nederländerna kan bli arkitekthandledning BNA-arkitekt. I manav en

genomgå heltidsstudier under fyraolikapå två Det ärsätt. sättet attena
Delft eller Eindhoven. kanår vid de tekniska universiteten i Detta man

praktik studieplanen.komplettera med kurs. ingår itvåårig Ingenen
medgerUtbildningen resulterar byggkunnig ingenjör,i titeln rättmen

deltidsstu-till arkitekt. andra utbildningsvägenregistrering Den ärsom
Utbild-Arkitektakademiema.dier under år vid någon desex av sex
ochtechnical collegeningen kräver teknisk grundutbildning enen

praktik underliknandeanställning på arkitektkontor ellerett gersom
dagtid.

Tekniska konsulters kompetens

ocksåländer i korthetfrån redovisas för vissapromemorian ARKUSI
konsulter.uppgifter beträffande tekniskanågra

Storbritannien någottekniska konsulterna/ingenjörema iDe är mer
Frankrike. Utbildningen bestårochspecialiserade i Sverigeän t.ex. av

olikadärefter praktikår inomvid teknisk högskola,års studier tretre
och slutligenmed specialistinriktninggodkända företag en examen som

den blirochprofessionell organisationbli medlem irätt att sonenger
IngenjörstitelnVVS-ingenjör.medlem får då medlemstitel ärt.ex.en

medlemstitlama. Vid sidaninte skyddad på sätt änannat avgenom
tekniker/ingenjörerandrahögskoleutbildade finns ocksåingenjörer

bl.a.till uppgiftharbl.a. Quantity Surveyor, QS, upprättaatten som
iolika slag Sverigebill dvs mängdberäkningarden s.k. of quantity, av

konsultsidan.finns motsvarighet påm.fl. länder inte någon
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I Frankrike har ingenjörer stark ställning. Redan år 1747 startadeen
civilingenjörsutbildning Ecole des Ponts Chausse ungefären et mot-

svarande och vatten. Utbildningenväg- femårig. specialiseringär sker
det tredje året. franskaDen ingenjören mindre specialistär denän t.ex.
engelska och lik den svenska. Civilingenjörstiteln ingénieur dip-mer
lome lagskyddad sedanär är 1934. Ingenjörer och arkitekter konkur-

uppgiften projektledare, och uppgiften ligger oftarererar påom som en
ingenjör på arkitekt.än en

Beträffande Tyskland har redan skiljelinjen mellannämnts arki-att
tekter och ingenjörer inte så Många arkitekterär utbildadestor. påär
fackhögskolor och har därmed teknisk inriktning på sin utbildning.en

Summering

Av materialet kan utläsas följande:

Några länder har lagskyddat arkitekttiteln.0
Bevis på genomgång viss utbildning krävs ofta för få använda0 attav

titel. Utbildningstidens längd varierar högst mellan län-en avsevärt
derna. Huvudinriktning framgår i fall,vissa dvs. arkitekternasatt ut-
bildning har teknisk inriktning eller med betoning påmer mer ge-
staltning/design.
Praktik ingår i vissa länder i utbildningen eller måste följa efter den0
teoretiska utbildningen för vederbörande skallatt med-upptas som
lem i organisation i register.samt anges
Fortbildning garanterad i visst fall avtal.0 genom
Vissa arbetsuppgifter skall i något land utföras arkitekt; bygglo-0 av
vansökan skall undertecknas arkitekt och projektledning skeav av
arkitekt.

Förhållandena i de redovisade enskilda länderna beträffande främst
arkitekter kan ha förändrats sedan början 1990-talet. Aktualiteten iav
uppgifterna i sig dock inte så väsentligär i sammanhanget. Materialet
tjänar exempel på hur i de olika länderna har söktmer som man
"garantera" viss kompetens hos konsultema, dvs. formi utbild-en av
ning, praktisk erfarenhet, legitimationer och lagskydd viss titel etc.av
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förkvalitetssystemExempel på4.2.5

har betydelse förbyggherrar/beställare som

efterföljandesåväl proj som
faser

funktionsentreprenaderhar utarbetat handbok förVägverket en
handbok, Vägverketfunktionsentreprenad,Byggande och skötsel på

kontraktsmodell för funk-handbokennovember 1995. finnsI en
modellen kan användastionsentreprenad, AKF, vägar, mensom avser

anbudsformulärexempel påändamål. finns mallar ochför andra Vidare
kontraktsvillkor för skötsel ochdrift byggande allmännaför och samt

entreprenadform där beställa-byggande. Funktionsentreprenaden är en
fimktionsegenskaper ochbeskriver produkten med mätbara angerren

lösning och förtekniskminimikrav varefter väljentreprenören svararer
Funktionsentreprenadtid.funktionen skötsel och underhåll under viss

produktensteknisk utvecklinginnebär möjlighet till attstörre genom
funktion fokus detaljerade lösningar.i och intesätts

för byggande ochhar utarbetat ISO-baserat kvalitetssystemFortF ett
arbetetförvaltning form handbok. Syftet medi att sty-anges varaenav

för få bättreprojekteringenkostnaderna från byggfasen till att enra
programhandlingartydligaslutprodukt. Härvid betonas betydelsen av

kvalitetsplan.skall finnas Ivid programfasens slutoch detatt senast en
ske samverkanbör ihandboken redovisa konstruktionsstyming näraatt
Erfarenhetsåterföringprogramfasen.mellan beställare och brukare i

alla faser inkl. för-sker verifiering imot processensprogramgenom
skeden medför alla iKvalitetsplanervaltning. upprättas processen en

kräver speciellövergripande kvalitetsplan bas. Processer somsom
med risk för dol-kontroll kvalitetsplaner, exempelvisi processeranges

revideringoch rutiner ifel. finns fortlöpande uppföljningda påKrav av
Dokumentstyrningprocesstyming.betecknasbyggprocessen. Detta

fram tillförtecknasupprättade handlingarsker allaatt garan-genom
återfinns slutdokumenttibesiktningen och i upprättasett som av pro-

skallprojektöremainnebär bl.a.jektledaren. på aktörerKrav göraatt
underskall medverkabyggfasen, projektgruppenuppföljningar under

upprätthållaskundleverantörsförhållande skallgarantibesiktningen och
tilloch överlämnardå slutfört arbetsmomentalla situationer någon sitti

överlämnandefasenBeträffandenågon i arbetsprocessen. angesannan
produkt efter kon-skede skall leverantöriatt oavsett av enprocessen

kundgrup-informationsöverlämnare itraktsgenomgång också ingå som
kvalitetenför säkraFörutsättningenför fas i attnästa processen.pen

ocharbetet har styrningsittvid överlämnandet leverantören iär att
dokumentation.kontroll verifierat dettasamt genom
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Exempel på projektanpassad kvalitetsplan baserad på SS-EN ISO
9001 upprättad Anders Bodin förvaltnings AB redovisas i det följan-av
de. Planen upplagdär projekthandbok för hela projektet därsom en
varje aktör beskrivs. Med utgångspunkt från denna varje del-upprättar

i projektettagare planer. Vägledning för planering ochegna ges ge-
nomförande projektet. Förvaltningserfarenhet skall in i plane-vägasav
ringen, vilket säkras har förvaltning. pla-Iattanges genom man egen

fmns detaljerade riktlinjer för projekteringen mark, hus, VVSnen av
Projektorganisation och ansvarsområden specificeras under helam.m.

projektet. Omfattande listor med aktörernamngivna och ansvarsornrå-
den finns specificerade i checklistor. Mötesplaner har upprättats som
beskriver mötesfrekvens för deltagande aktörer och vad skallsom av-
handlas. Projektering- och byggledning handhas projekteti av samma

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet övergripande kon-är ettperson.
trollprogram preciserar vad aktörerna skall ingår i kvali-göra som- -
tetsplanen. Varje aktör med utgångspunkt från detupprättar övergri-
pande i samråd med andra aktörer.programmet Förutomegna program
kontrollprogrammen finns checklistor bestyrker byggreglemaattsom
inñias. Checklistoma granskas projekt- och byggledare. Svenskaav
Bostäder har lagt sitt kvalitetsarbete på huvudsaki liknandeett sätt.upp

I BFR Rapport 26 1991 beskrivs arbetsmodellrapport förnr en er-
farenhetsåterföring från byggprocessen. förBasen modellen doku-är

frånmentation fem endagarsseminarier då proj ektens olika aktörer samt
brukare och förvaltare samlats för delge, utbyta och tillvara erfa-att ta
renheter. Rapporten visar hur seminarium kan förberedas ochett ge-
nomföras. Ett startseminarium redan i programskedet skulle kunna säk-

bra uppföljning byggprocessen. företagDe siganväntra en genom som
arbetsmetoden sig ha goda erfarenheter.säger Arbetsmodellenav om-

fattar tio bl.a. insamlas och sammanställs synpunktersteg vadom som
varit bra och vad fungerat mindre bra i projektet.som

4.3 Byggfasen

4.3.1 Hantering kvalitetsfrågor i byggfasenav

Svenska Förbundet för Kvalitet redovisar årskrönikai sin för år 1993
enkätundersökning kvalitetsläget i byggproduktionen.en om
De ingår i undersökningen specia-är tregrupper som grupper

lentreprenörer, nämligen el-, ventilations- och rörentreprenörer samt
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arbetschefer ochbyggentreprenörema,personalkategorier inomtvå
enkätema.besvaratTotalt harplatschefer. 200ca personer

kvalitetsplanerofta efterfrågar beställarenHur

byggprojektenefterfrågas alltid tillSådana i 25 40 samtprocent me-av
arbetscheferPlatschefer och iprojekten.sällan i 25-50 procent avra

kvalitetsplaner specia-påställs oftare inför kravbyggföretag än
lentreprenörema.

underentreprenörernakvalitetsplanerbyggentreprenörerKräver av

alla unde-har begärtbyggentreprenöremaHälften de tillfrågade attav
Skillnaderna svårakvalitetsplan.skall redovisa är attrentreprenörer

förklara.

kvalitetsplanemaföljerbeställareFöljer niupp omer

särskiltkvalitetsplanemahela följer intePå det taget noga.uppman
till 80följde närmare procentByggentreprenörerna att omer uppanger

Motsvarande uppgiftkvalitetsplanen.följerspecialentreprenörema en-
Kvali-50liggeruppfattningligt underentreprenöremas procent.ca

fall vid slutbe-tredjetotalt itetsplanema följs inte än vartsett merupp
siktningen.

ventilationsbranschen. DetiAvsaknad kvalitetssystem ärär störstav
uppbyggnad kvali-vidISO-9000siginte så många använt avavsom

Blandandraeller ocksåanvänds delvisISO system.tetssystemen. spe-
ochtill ISO-9000bästelbranschen sigharcialentreprenörema anpassat

förekommer Företagenkvalitetssystembransch därockså den mest.är
fjärde företagochkvalitetsplanemahasig viss vartnyttasäger anserav

sig ha stor nytta.

kvalitetsplanema Huralla ärVarför har storainte nyttastor av
kvalitetsfelen

mellan ochkvalitetsfelen l 3förkostnadenbedömareEnligt många är
kvalitetsfelenförkostnadentredjeomsättningen. Var atttrorprocent av

felen. Endast 22företagoch Fåtill mellan 10 mäteruppgår 6 procent.
vanligaste antal be-mätmetod. Den ärföretag har någon200 angettav

uppföljningar underspeciellasiktningsanmärkningar. Någon anger
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produktionen garantikostnader. flestasamt De företag mellantror latt
och 5 felen kvarstår efterprocent överlämnandet. Merpartenav anser

det finns anledningatt öka ansträngningarna föratt minska kvalitets-att
felen i byggandet.

De tillfrågades bedömning hur långt det företagetav man anser egna
kommit i kvalitetsarbetet vid handen byggentreprenöremaatt be-ger
döms ha kommit längst. Man tycker företagsledningen haratt ett sys-
tematiskt ochangreppssätt tydliga resultatatt detta. Detman ser av
lägsta värdet återfinns hos ventilationsentreprenörerna, intesom anses
ha systematiskett 70angreppssätt. de företagenprocent större iav
ventilationsbranschen de inte kommit särskilt långtatt detnäruppger
gäller fokusering på kundnyttan.

De främsta skälen till varför arbetar med kvalitetsfrågorman uppges
följande: det bättre lönsamhet; för sänka kostnaderna;vara förattger

öka effektiviteten/produktiviteten;att för anpassning till kundens krav.
Enligt tidigare undersökning arkitekter och tekniska konsultergör en
liknande bedörrming.

Att åstadkomma riktig informationsöverföring mellan ien parterna
byggprocessen bedöms mycket vikt. I syfte klarläggastor attvara av
brister i detta avseende ställdes bl. frågan, vilken kategori ansåga. man
det svårast föra information till/från.att över Sådana brister finnsvara
mellan olika aktörer. I det följande redovisas kommunikationsproblem
där 30 eller fler inom el, ventilation,procent rörinstallatörer, arbetsche-
fer och platschefer den det svårast föraär infor-att överanger grupp
mation till:

E1 arkitekter och byggentreprenöreruppger
Ventilation byggherrar, arkitekter och byggentreprenöreruppger
Rörinstallatörer byggentreprenöreruppger
Arbetschefer arkitekteruppger
Platschefer arkitekter och tekniska konsulteruppger

Det konstateras hänsyn inte i tillräckligatt omfattning tilltas varand-
behov vid samordning projekten. Stor samstämmighet råderras av om

problemen vid samordningenatt projekt ligger iettav

inte tillräckligtatt ofta med varandrapratar tidsbristman p.g.a.-
har dålig respekt föratt andras behovman-

olika tänkeratt och olikaparter pratar-

Entreprenörema lämnar inte sällan drift- och skötselinstruktioner förrän
vid slutbesiktningen ibland efter. Detsamma gällert.o.m. relationsrit-
ningar.
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Beträffande materialleveranser byggentreprenörema detattuppger
leverans vid fel tidpunkt.fel vanligaste därvidpå 5 Detär ärprocent.

Kvalitetsfelen upptäcks företrädesvis vid mottagning likanästanmen
materialAnkommande kon-ofta materialen redan på plats.när satts

tionde platscheftrolleras arbetsledare i åtta fall tio. Var angerav av
mottagningskontroll.dock de inte har någon speciellatt

haft kontraktsgenomgångar,byggprojekt tioI attsex av anges man
oklara.dvs säkerställt jobbet och kraven inteklarar Samt-ärattatt man

fyramed beställaren iliga underentreprenörer med på byggmötenaär
projekt tio enligtprojekt tio. Kvalitetsronder förekommer i sju avav

de deltar ibyggentreprenörema och specialentreprenörema attanger
oftare meddessa projekten. Elentreprenöremai 20 är änprocentca av

ventilations- och rörentreprenörerna.
aktiva bygg- ochEnligt undersökningen de specia-200anser

förvaltare kommer fålentreprenörema brukare, byggherrar och attatt
byggandet. På frågan vadinflytande på det framtidastörreett man

ofta få bättreskulle vilja ändra för minska kvalitetsfelenpå attatt anges
samverkan mellan alla iproduktionsförutsättningar och öka parter pro-

cessen.

används förExempel på kvalitetssystem4.3.2 som

byggfasensäkra kvaliteten iatt

Exempelofta kvalitetssystem. påbyggskedet används ISO-baseradeI
kvaliteten redovisas detutformats andra sålda ihur sådana sättsamt att

följande.

byggermiljöledningssystemhar utarbetat kvalitets- ochJM ett som
omfattaroch anvis-och 14001på SS-EN ISO 9001 SS ISO som

marlcnadsbearbetning ochhur projekt skall bedrivas frånningar om
eftermarlmad. Vidoch si-från första kundkontakt till färdig produkt

och miljölednings-finns kvalitets-dan inskrivna imomentsomom
handledningar be-funktionsvisafinns särskilda krav isystemet som

projektspecifika checklistor.skriver hur arbetet skall bedrivas samt
avtal.vilket skrivs in iAnlitade företags kompletterar,system

ochkvalitetssystemetHandledningarna bilda istommen om-anses
Vidkvalitet, miljöfattar information, erfarenhetsåterföring, m.m.

projekte-totalåtaganden och miljöplanernaomfattar kvalitets- även
kvalitets- ochringsfasen. Projektledaren för upprättaattansvarar

sälj- och projekteringsle-miljöplan tillsammans med produktions-,
för projekte-Innehållet planerna viddare. i gås igenom startrnöte
egenkontroll,krav påoch produktionen. planernaringen I anges
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kvalitetsronder, arbetsberedningsmöten,start- för överläm-program
nande. förAnsvar egenkontroll åläggs underentreprenörer, konsul-

hantverkare, och arbetsledare.ter, Som finns resestipendiummorot
för utvecklat företagets miljö och kvalitetsarbete.personer som
Uppsatta mål i projektet kvalitetsronder,stäms kontrollav genom
och besiktningar. Statistiska metoder används för följaatt anta-upp
let felfria produkter vid överlämnandet. Kundundersökningar utförs
och skickas till projekt-, projekterings- och produktionsledaren. I
inköpshandledning finns bl.a. mall för leverantörsbedömning. Ruti-

finns samlade för avtal, bestämmelser, checklistorner m.m.

Skanska arbetar med kvalitetssystem benämntett 3 T Totalt Tids-
Tänkande. Systemet beskrivs förändringsprogram eller kon-ettsom
tinuerlig för korta ned tider/effektivisera arbetet,att ökaprocess en-

hos medarbetare, sänka kostnaderna få nöjda kun-gagemang samt
der. Den uppnå kortare tidersträvan förenaatt sägsgemensamma
samtliga medarbetare arbeta åt håll. Resultatförbättring-att samma

med hjälpmäts nyckeltal för tid och kvalitet. Tidsåtgångarna av
relateras till produktionstider före det infördes.3 T Kvalitetatt mäts

antalet fel i förhållande till projektets storlek, tidsåtgång för åt-som
gärdande Det produktionstider minskat medatt 20m.m. anges pro-

antalet besiktningsanmärkningarcent, har halverats och tiden föratt
avhjälpa fel har minskatatt med 75 Engagemang förprocent. pro-

skapas utbildning ochgrammet medverkan från samtligagenom av
medarbetare. Större och respekt för yrkeskunnandet skallansvar
skapas.

Kvalitetsarbetet inom PEAB till för åstadkomma fel-attanges vara
fria entreprenader. Rutinema i kvalitetssystemet stödja med-avses
arbetarna i arbetet med fullfölja företagets kvalitetspolicyatt och
kvalitetsmål, fastställda företagsledningen. Medarbetarnasav enga-

och kvalitetskänsla och stöds med utbildninguppmuntrasgemang
de enskilda medarbetarna med genomtänkta rutiner för pla-samtav

nering, styrning och kontroll de aktiviteter skall genomföras.av som
Kvalitetssystemet inom PEAB enligt Svenskupprättatanges vara
Standard SS-EN ISO 9004. kvalitetssystemPEAB:s för kontrakts-
situationer följer SS-EN ISO 9001. Företagets policy, ochsystem
rutiner redovisas i kvalitetshandbok. Innehållet i handboken föl-en
jer kapitelindelningen i SS-EN ISO 9001. Rutinerna anpassadeär
till byggbranschen. För varje projekt projektanpassadupprättas en
kvalitetsplan redovisar kvalitetssäkringens omfattning ochsom an-
passning kvalitetsrutiner, vilka aktuella för projektet. Deärav mo-

kan skapa kvalitetsproblemment identifieras riskanalys.som genom
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sådana arbetsberedningar och anvisningar förFör moment upprättas
egenkontroll. kvalitetssystemet allt frånI ingår i princip metoder
och till ansvarsfördelning. Kvalitetssyste-rutiner organisation och

dokumenterat kvalitetshandboken, vilket förutsättningariärmet ger
för revisioner. Vid kvalitetsrevisionema verksamhetenstäms motav
kraven standardema kvalitetsplan.i och projektets Dettamot ger

för förbättringarunderlag och kvalitetsstyrningen.systemetav av
medförPEAB kvalitetssäkring under byggprocessen ökadattanger

kostnadseffektivitet och konkurrenskraft bidrar till färdig-samt att
ställa projekt med kvalitet.rätt

använder huvudsak liknandeNCC sig iett system.av

4. P-märkning småhus, Provnings- och forsk-Sverigesav genom
har utarbetats förningsinstitut SP. Särskilda certifieringsreglerAB,

märkning småhus. utförs Certifiering.P Certiñeringen SPav av-
Certifieringen sker utformade specifikationer, harsärskiltmot som
tagits fram efter berördaSP samråd med intressenter. Reglernaav
för P-märkning till kvalitetssystem enligtsmåhus har anpassatsav

delarISO 9000-standardema, bl.a. för i tillämpliga motatt svara
kommande internationella regler.europeisk harmonisering och Cer-
tifieringen och kontrollhandläggs vid ñån provning skildSP av en
enhet, underställd certifieringsstyrelse beståendeär avsom en repre-

innebärfrån berörda industriområden. P-märketsentanter att pro-
dukten eller ställs lagar,kvalitetssystemet uppfyller de krav isom
föreskrifter och allmänt vedertagna branschregler detsamt attm.m.
finns fortlöpande byggprodukterkontroll produkten. gäl-Fören av
ler alltid lägst avseenden enligt tillämpligtBoverkets krav olikai av-

Certifieradesnitt i Boverkets Byggregler produkter el-94, BBR 94.
ler kvalitetssystem införs upprättad förteclming,i SP somen av
publiceras regel gånger år.tvåsom per

grundförutsättning,kunna P-märka småhus krävs,För att ett som
kvalitetssäkring alla från projektering till det färdi-sker i ledatt en -

huset plats och omfattarpâga -

projektering,l
arbetsutiörande,
funktionskontroll samt
drift- och skötselinstruktioner

innebär bl.a. ansvarsfördelningen vad gäller egenkontrollenDetta att
P-märkningen.måste klarlagd för de omfattasprojekt Ivara som av

egenkontrollema fimgerarP-märkningssystem bevakarSP:s SP att
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kontroll på fabrik, på byggarbetsplats under byggtidengenom samt
kontroll och mätningar i det färdigställda huset.

P-märlmingssystemet tillgängligt för alla tillverkareär prefab-av
ricerade småhus. Olika projektformer kan förekomma såsom
styckehus, grupphus och flerbostadshus olika entreprenadfor-samt
mer.

Certifieringsreglerna innehåller också anvisningar för egenkon-
troll och övervakande kontroll. övervakandeDen kontroll och be-
siktning ingår i P-märlmingssystemet syftar till säkerställaattsom

egenkontrollen fungerar effektivtatt och huset deatt motsvarar
krav uppställts för P-märlmingen.som

P-märkningssystemet syftar till bygga hus med hög kvalitetatt
förebygga fel husen.isamt Genom den kvalitetskontrollatt P-som

märkningen innebär, kan minimera risken för kostsammaman repa-
rationer och långdragna tvister framtiden.i P-märkningen innebär
alltså inte någon garantiutfástelse i juridisk mening. Innehavare av
certifikat, har giltighetstid på fem år, föransvarig deär attsom en
produkter omfattas certifikatet och märkta, uppfyllerärsom av som
alla fordringar certifieringsreglerna.i SP kan med omedelbar verkan
definitivt eller under förutsättningarvissatemporärt återkalla certi-
fikat. Innehavare certifikat förbinder sig certifikatet åter-attav om
kallas på grund allvarliga missförhållanden, vid vite mil-av om en
jon kronor, omedelbart upphöra åberopa eller utföra märkningatt
med SP:s P-märke.

redovisningI kartläggning fel vid VS-installationenKvali-av en av
tetsfel rörbranschen,i SBUF 95:24, slutbesiktningar visarattanges

51 felen uppstod vid främstatt montering, beroendeprocent påav
bristande Kartläggningen baserad dagböcker, slut-ärengagemang.
besiktningsprotokoll och enkätsvar. Lämpliga åtgärder som anges
för öka kvaliteten uppföljning viktiga fel,att tydliggörandeär av av
fel i förebyggande syfte egenkontroll.samt

Rapporten, Kvalitetsvärdering byggarbetsplatsen, SBUF 94:35,av
beskriver hur arbetet på byggarbetsplats kan utvärderas enligten en
modell från Institutet för Kvalitetsutveckling. formulärEtt har utar-
betats med åtta kriterier bl.a. ledarskap, erfarenhetsbearbetning,
projekt- och kvalitetsmål. mallEn för utvärdering formuläretav
finns.
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4.4 Förvaltningsfasen

4.4.1 Hantering kvalitetsfrågor iav

förvaltningsfasen

Svenska Förbundet för Kvalitet, harSFK-Bygg, i sin årskrönika för år
belyst1994 kvaliteten i förvaltningsfasen. Förvaltama har flera olika

roller byggprocessen.i Båda törvaltningsfasengränssnitten i byggher--
och brukare viktiga för totalkvaliteten. Det gäller rollenärre som an--

svarig för den totala kvaliteten i slutprodukten och för hur kommunika-
tionen fungerar mellan alla aktörer byggprocessen.i Undersökningen
baseras på byggprojekt under till augusti 1994 ochstartatssom mars

överstiger investeringskostnad miljoner10 kronor. Utsändsom en om
enkätundersökning omfattar alla byggnader och anläggningartyper av
och har besvarats 200 svarsfrekvens.70 An-procentsav ca personer -
talet svarande fördelar sig enligt följande.

Antal svarande

förvaltningsföretagPrivat 25
Statligt företag/förvaltning 40
Allmännyttigt bostadsföretag 29
Kommunalt företag/förvaltning 73
Landstingsföretag/ förvaltning 4
Annat företag/förening/stiftelse 23
Summa 205

De åren har kvalitetsarbetet blivit allt viktigare. kanDettasenaste note-
främst i statliga och landstingskommunala förvaltningsföretag.ras

Denna tendens inte lika stark de kommunalai och allmärmyttiga fö-är
Byggherrar/förvaltare deklarerar entydig uppfattningretagen. atten

ansträngningama måste öka för minska kvalitetsfelen.att
Kvalitetsarbetet i företag omfatta alla delar företagetmåste iett -

från företagsledning till brukarnas användning slutskedet.i För fåatt ett
mått på i företaget tyngdpunkten kvalitetsutvecldingen liggeri de-var
lades tänkt företag in i fyra grupper/nivåer. Medelvärden den be-ett av
dömning på femgradig skala de tillfrågande gjorde framgår ien som
det följ ande.
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Totalt företagTyp av
Privat Allmän-Stat Kom- Lands- Annat

nyttigt tingmun
Företags-
ledning 2,93,7 3,3 3,3 2,8 2,4 3,2 3,4
Medarbe-

2,83,3 3,4 3,1 2,62,8 2,8 2,7tarna
Resul-

2,63,2 3,1 2,6 2,7 2,3 2,6 2,6tatet
Fokusering
på kund-

2,83,3 3,5 2,4 3,0 2,6 3,1 2,9nyttan

Rubrikema bygger på de svenska förkriterierna Utmärkelsen Svensk
Kvalitet från förInstitutet Kvalitetsutveckling SIQ. harHär för-en
enkling gjorts. står förEn inte särskilt mycket, hargörattetta man man
inte något systematiskt betyder harEnangreppssätt. atttrea man sys-
tematiska i delar organisationen och femmaangreppssätt stora av en
står för också tydliga resultat angripa kvalitets-att sättet attman ser av
problem. Resultatet vid handen det finns skillnaderinte såatt storager
mellan olika led kvalitetsarbetet,i alla värden ligger under 3,0.strax

harMan systematiska några tydligainteangreppssätt, men man ser re-
sultat arbetet.av

Kvalitetsarbetet förefaller ha kommit något längre i medelstora för-
valtningsföretag 10 förvalta000-100 000 kan ocksåm2 Manattyta .
konstatera byggherrar/förvaltare kommit lika långt i kvalitetsar-inteatt
betet Medelvärdet låg enligt undersökning 1993entreprenörerna.som
för de sistnämnda mellan och flesta företag har form3,2 3,7. De någon

kvalitetssäkring. hälften använder kvalitetssystem.Knappt sigav av
Hälften dem har kvalitetssystem dessabaserar på ISO 9000.av som

den kommunalaInom sektorn finns kvalitetssystem.det inganästan
Resultatet framgår detalji i det följ ande.mer
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företagTyp av

Statligt 4. Kommun
Privat Landsting

Allmännyttigt Annat

Svar % Totalt l 2 3 4 5 6

Ja, enligt ISO
9000 21 16 60 3 7 21 30
Ja,annat

17 40 13 34 7 21system 9
påJa, annat

29 28 13sätt 31 34 50 26

Nej 3 l 16 10 3 1 15 7 35

Enligt årskrönikan erfarenheter från tidigare byggprojekt ganska vältas
tillvara. Brukama kommer in redan i programskedet inom landstings-
sektorn och till viss del inom den kommunala sektorn. Inom statligt
byggande och inom allmännyttiga företags byggande kommer brukarna
in ibland efter byggskedet.senare,
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Hur till förvaltningsaspekter kommer byggprocessenni in iattser

Förklaring till siffrorna l -7 i sammanställningen det följandei

företagTyp av
Totalt Kommun
Privat Landsting
Statligt Annat
Allmännyttigt

Procent alltid eller iblandsvaratsom
fT ö ety p a V r a g

1 2 3 4 5 6 7
77 88 7673 78 78 74Vi Själva föwaär

med:
66 88 6645 70 86 61medihelaF pm

cessen
77 88 7655 85 100 70F med i pmjekte

ringsfasen
54 52 6943 56 72 48Erfarenhetsbalm

Egen projekterings
avdelning

21 12 20 2033 7 22F kopplas in först vic
entreprenadöverläm-
ning

36 28 48 48 37 7 30handF projektar om
det färdigttet när är

fjärdeVar byggherre/förvaltare för byggledningen själva. Anli-svarar
byggledningsföretag ställs krav harpå de erfarenhet hante-tas att attav
frågor kvalitetssäkring hos leverantören. statliga och lands-Ira om

tingskommunala företag anlitar oftare byggledningsföretag än.iman
allmännyttiga företag. kravStörst på kvalitetssystem har på byg-man

och specialentreprenörer. på ställs i fallKravgentreprenörer system sex
tio. Landstingens byggherrar ställer alltid krav på kvalitets-nästanav

statligaDe byggherrama kräver byggentreprenörersinasystem. av
kvalitetssystem anpassade till fall Landsting ochISO-9001 i tio.sex av
kommunerna kräver ofta andra dokumenterade kvalitetssystem. Revi-
sion kvalitetssystem byggherrarna/förvaltarna sällan eller aldriggörav
och det sker det oftast med personal.görsom egen
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Vid tekniska och administrativa förvaltningstjänster ställs sällan
krav på dokumenterade kvalitetssystem.

Kvalitetsplaner kräver ofta byggentreprenörema. Hälftenman av av
de tillfrågade byggherrarna/förvaltarna detta allai projekt. Någotgör

sällan ställs sådant krav på konsulterna. och landstingStat ställermer
oftare krav på kvalitetsplaner andra. Kvalitetsplanema följsän upp
ganska noga.

Inom statlig och landstingskommunal förvaltning ställer star-man
kast krav på kvalitetssystem vid upphandling. allmännyttigaInom fö-

minst medär leverantören harretag kvalitetssystem.att ettman noga
Enligt årskrönikan lägsta pris det centrala. Enligt reglernaanges vara
för offentlig upphandling skall vilka faktorer anbudetman ange som
värderas efter. Tio olika faktorer graderades på tiogradig skala. Re-en
sultatet blev de viktigaste faktorerna blev produktkvalitetatt pris,tre
och kompetens. De privata byggherrama/förvaltama kompetenssatte
och produktivitet före pris, medan de kommunala förvaltningföretagen
betonade priset starkt.

flestaDe bedömer kostnaden för till kvalitetsbrister lig-att rättaatt
mellan ochl 6 vilket med andra bedöm-procent, stämmer överensger

ningar. Bedömningarna baseras dock sällan på mätningar. Endast var
tionde byggherre/förvaltare kvalitetsbristkostnaden i denmäter egna
verksamheten. Det mått använder kostnaden med anledningärman av
anmärkningar vid slut- eller garantibesiktningen. Kvalitetsmätning är

ovanligt hos byggherrar/förvaltare hos byggentreprenörer, däränmer
nivån låg på 30-40 Man bedömer den totala kostnaden förprocent. att

byggprojekt skulle minska med mellanett 3 och 6 kvalitets-procent om
felen i byggprocessen upphörde. Av de tillfrågade har 25 procent svarat

de har sina kvalitetssystem.att nytta Störst sig dennyttaav egna uppger
statliga förvaltningen ha.

4.4.2 Exempel på olika säkra kvaliteten isätt att

förvaltningsfasen

Exempel på olika säkra kvaliteten förvaltningsskedetisätt följan-att är
de: ISO standarder, TQM, QFD, handböcker, manualer för förfråg-
ningsunderlag USK-baserade utmärkelser, personcertiñering.m.m.
Deklaration inomhusmilj och milj öinventeringar. Någraön sättenav av

bidrar till säkra kvaliteten beskrivs i det följande.attsom

harHSB utarbetat kvalitetssystem, hittills införts i någraett som av
HSB:s föreningar.47 Avsikten kvalitetssystemet skallär att ettvara
verktyg för stärka HSB föreningarnas position på den hårt kon-att
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kurrensutsatta marknaden för fastighetsförvaltning. arbetarHSB hu-
vudsakligen med utvärderingsverktyget Utmärkelsen KvalitetHSB

skall med syfteUHK. UHK verktyginterntett attses som sporra
utveckla fungeraoch kvalitetsarbete och ocksåHSB:s eget som en

språngbräda på de på marknaden erkända kvalitetssyste-vägen mot
Under innevarande examinations-verksamhetenår har omfattatmen.

föreningar. innefattar samtligaExaminationen USK:s sjutre utvär-
deringskriterier exklusive delfrågorna. Undervissa åren 1996-av
1997 har inom examinationsutbildningar enligtHSB två USK:s
metodik genomförts inom projektet. HSB:s servicebo-UHK Ett av
lag har under tredjepartscertifierats enligtår 1997 ISO 9002. Två

föreningar på underHSB arbeta med inriktning år 1998attuppges
certifiera förvaltningsverksamhetersina enligt ISO 9001.

Kvalitet till offentliga fastighetsfö-1000, TQM-kvalitetsutveckling i
KvalitetKommunförbundet. TQM tillutgivenärretag, rapporten av

1000-kvalitetsutveckling offentliga fastighetsföretag innebär enligti
publikationen förbättring alla led med tvärfimlctio-satsning på ien
nella mål avseende bl.a. kvalitet, kostnader, utveckling medar-av
betare och tjänster för kundtillfredsställel-åstadkomma bättreatt en

För förbättra kvaliteten det, nyckelparametrar förkrävs,attse. anges
uppföljning kvalitetsinsatserna hos samtliga medarbetare.av

uppnå kvalitetsorirenterat offentligt fastighetsföreta-För att ett
gande erfordras korthet förändring enligt följande.i stegvis Man går
från

teknisk skötsel till kostnadseffektiv skötsel ekonomisktgenom-
styrsystem
kostnadseffektiv skötsel teknisk ekonomisk skötseltill attgenom-
omfördela till analyser verksamhetenekonomiska iresurser av

helhetsperspektivett
teknisk ekonomisk skötsel till fastighetsföretagande där-
fastigheter del produktionsprocess innebärises som en en som
långsiktiga och affárskoncept kopplas tillstrategier TQMsom
service till totalkvalitet, vilket innebär arbetaattmanagement-
med maximal för kunden med minimala resursinsatser;nytta
hjälpmedel för detta processtyrning. Serviceär management
innebär mjuka värden tillvara såsom förvaltningatt tas av
kundkontakter, och utveckling tjänster.planeringnoggrann av

resultatet publikationen, ske medMätning TQM kan, enligtav av
hjälp de kriterier Utmärkelsen Svensk Kvalitetanvänds iav som
USK, 4.4.3. kriterier be-redovisas avsnitt Deinärmaresom som
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döms viktigast i utvärderingen följande: kundtillfredsställel-ärsom
verksamhetens och resultat medarbetarnasse, samtprocesser ut-

veckling och engagemang.
I publikationen beskrivs älvtest för omvandlingenatt starta mot

bättre kvalitet enligt följande:

A. Processkartläggning kartläggning felavhjälpning enligtav en-
mall.

B. Förenklad kvalitetsbedömning företagets organisation ochav
verksamhet "vad och hur det besvarasgörs görs" i enkäten som-
sammanställs till kvalitetsprofil.en

C. Förändringar identifiering hinder och möjligheter för attav-
uppnå total kvalitet.

Upphandlingsförfarande vid val interna och tjänsterexterna närav
det gäller kommunal fastighetsförvaltning beskrivs i Detrapporten
medvetna valet fastighetsförvaltning i ochregi på entrepre-egen-
nad Svenska Kommunförbundet 1994, Sandgren m.fl.. Kommunal
fastighetsförvaltning utförs till 80 i regi. bokenIprocentca egen
diskuteras mallar för förfrågningsunderlag En på för-m.m. ny syn
valtning belyses längreinte leder till monopolsituationer. För-som
frågningsunderlag bör utformas centralt så underlaget blir enhet-att
ligt. I föreslås upphandlingen skall skötasrapporten att centralt i
kommunen för öka kompetensen hos denna beställare.att Tresom
olika utvecklingslinjer för förvaltning beskrivs enligt följande.

Aktivitetsentreprenader där beställaren exakt formulerar vad som-
skall ingå anges svårt och dyrbart.som
Funktionsentreprenad vilkeni önskemål funktioner fastställsom-
bedöms leda till billigare förfrågningsunderlag leda tillmen
svårare avvägning vid upphandling.
Förtroendeentreprenad där förtroendet mellan detärparterna-
väsentliga och liknar samarbete mednärmast vissa
avtalsförbindelser bedöms kunna snedvrida konkurrensen.

4. QFD Quality Function Developement Kundcentrerad projektering
och produktion. Detta för förstå kundensett system attanges vara
önskemål. QFD utvecklades i underJapan 1970-talet och blev under
1990-talet viktigt hjälpmedel i projektering och produktion.ett QFD

systematiskt kvalitetsutvecklingsprocessär kartlägger kund-en som
behoven och hur väl kan uppfylla dem. Dessa ktmdbehovman om-
vandlas därefter till tekniska specifikationer för såväl byggobjektet i
sin helhet för detaljer och anvisningar för byggproduktion ochsom
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arbetsutförande. QFD-metoden speciellt tillsattaiHörnstenama är
projektgrupper arbetet. sammansättningengörsom av grupperna
varierar självfallet beroende projekten. börpå I ingå olikagrupperna
intressenter såsom beställare/brukare, förvaltare, arkitekt, konstruk-

och andra projektörer, byggentreprenör, planerare, unde-tör
och inköpare.rentreprenör

levande husets ekonomi, LivscykelekonomiskaI Detrapporten per-
spektiv drift och förnyelse Håkanpå BFR A3:1996, Bejrum, Rune

försöker lägga grund förHanson, Bertil G Johnson prak-man en
analysertiskt tillämpbara långtidsekonomiska och dettaIprognoser.

syfte har fastigheters flertalet bostadshus ekonomi studerats20
under tioårsperiod. driñ- och underhållskost-Hyresintäkter samten
nader har jämförts med uppgifter från tidigare studier och antagan-
den branschen. studieobjekten har allainom De tjugo minst 20 års

byggnader med tiden blirdrifttid. vanligt antagande alltEtt är att
för driften kontinuerligtkrävande driva och kostnadernaatt attmer

ökar. väl underhållen byggnad emellertid oftavisarEn ut-en annan
veckling. Enligt följer de studerade byggnaderna både vadrapporten

allmännagäller hyror och driftkostnader den kostnadsut-i stort sett
vecklingen. beror första handAvvikelsema från detta i påmönster
ändrade Skillnaderna mellan relativt likartadeoch varupriser.taxor
byggnader kan dock, det, mycket respektiveHög-stora.anges vara
lågkostnadsbyggnader har totala driftkostnader kan ligga 25som

respektive under genomsnittet. projektet har ingåttIöverprocent
byggnadsdelar med enhetlig funk-central del identifieraattsom en

traditionella produktionsori-och livslängd. förvaltningention iDen
utgångspunkt. viktig delenterade indelningen har detta Eninte som

redovisningsstzrukturarbete har byggavarit att som upp-av upp en
byggnadsdelarfyller de nämnda kraven. Uppdelningen på integer

förvaltningen. möjliggörbara instrument för den löpande Denett
prestanda ledningockså utvärdering teknisk-ekonomiska försomav

för hur olika utförandenförnyelse och nybyggnad, underlag vält.ex.
underhållsbehov. slåskrav livslängd ochpå I rapportenmotsvarar

livslängdernafast den praktiska förvaltningen de ekonomiskai äratt
Brukstidenbrukstiden de tekniska. påverkasintressanta änmer- -

nyttjande. konstaterasfaktorer klimat, skötsel och Det attav som
byggnadsdel kostar ochpublicerade uppgifter vad att repareraom en

vid nyproduktion enkeltbyta sällsynta. kostnadenInte ärärut ens
kostnadskalkylerna avviker frånåtkomlig, eftersom indelningen av

förvaltningen. projektet harändamålsenligade enheter i Iärsom
byggnaderna underhållet under tio-beträffande fem de tjugo enav

detal-identifierade byggnadsdelar.årsperiod delats på Den50upp
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jerade redovisningen har sedan för analys livslängderanvänts av
och brukstider reparations- och utbyteskostnader för varjesamt

konstaterasbyggnadsdel. därvid deDet invändiga ytskiktenatt sva-
för byggnadens27 totala livscykelkostnad. Omprocentrar ca av

därtill läggs fönster utrustning bad och köki omfattassamt änmer
40 livscykelkostnaden.procent av

I konstateras ekonomiredovisningen måste förrapporten att att
medge bättre erfarenhetsåterföring struktureras på vadsättannat än

brukligt. Särskilt följande.viktigt därvidär ärsom nu
Periodisering driftkostnader oljeinköp, förbruknings-större0 av
avgifter för och måste göras.vatten
Avgränsningen mellan drift och underhåll måste definierad.0 vara
Underhållet måste delas på byggnadsdelar.0 upp

Högskolan i Borås har formi examensarbete B9/ 1996 Fred-ettav
rik Skoglund Anders Efraimsson i publikation benämnd Kva-en
litetssäkring innemiljö i hyreslägenheter redovisat förett systemav
klassning befintliga bostadslägenheter för kvalitetssäkra in-attav
omhusmiljön. De egenskaper ventilation, radonhalter,mäts ärsom
buller, termisk komfort, ljusförhållanden, emissioner och städbarhet.
Samtliga egenskaper mätbara och kan verifieras och deklareras.är
Inom för examensarbetet har dokument utarbetats vilketiettramen
det framgår vilka undersökningar fastighetsägaren måste vidta för

kunna klassa bostadslägenhet. Gränsvärdena för de skildaatt en
faktorerna har i examensarbetet frånhämtats standarder, ochnormer
rekommendationer. bakgrund avsiktenMot mätningar delaär attav
in lägenheterna i klasser enligt följande:tre

Klass A: Lägenheten godkänd och uppfyller grundkrav ochär re-
kommendationer på inomhusmiljön.
Klass LägenhetenB: godkänd och klarar grundkraven på inom-är
husmilj ön.
Klass C: Lägenheten underkänd eller flerapå grundkravenär ett av
och åtgärder bör vidtas för säkerställa minst grundkraven bliratt att
uppfyllda.

projektet harI och på grundval därav provklass-provmätningar
ningar utförts några lägenheter. Tanken fastighetsägarensär attav
personal skall utföra de erfordrasmätningar församtsom svara en-
käter till hyresgäster och ha planer för hur klagomål och mätresultat,
dokumentation och arkivering skall hanteras.

Den övervakande ldassningsarbetet bör,i enligtparten exa-
mensarbetet, utföra stickprovskontroller i vissa lägenheter för sä-att
kerställa uppställda krav verkligen infrias. avsiktenOm P-att är att
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märka lägenheterna bör, det, den övervakande SPpartenanges vara
KlassningenAB. lägenhet eller byggnad inte de-rättare ärav en en

finitiv skall ske "fortlöpande" för säkerställa kvalitetenutan att över
tiden. Verksamheten följande.utföras enligtavses

Utlovad kvalitet säkerställs effektivt kontrollprogram.ettgenom-
Uppfylls inte utlovad kvalitet skall hyresvärden inom en snar-
framtid avhjälpa bristerna.
Hyresvärden skall klagomålkontrollera från hyresgäst.snarast-
Oberoende skall kvalitetsarbetetövervaka och stickprovsvispart-
kontrollera använda mätmetoder.
Hyresvärden förbinder fortlöpande,sig tredje år,att vartex.-
ställa frågor till hyresgästerna inomhusmilj Vidön.om
nyinflyttning förfrågan efterbör sådan ske till månader.tre sex
Hyresvärden använda endast milj ödeldareradegaranterar att-
metoder och material underhåll ochvid reparation.

ändamålsenliga och heltäckandeHyresgästen skall ha tillgång till-
städ- och skötselinstruktioner.

Personcertifiering medel säkerställa kvalitet i förvaltnings-attsom
fasen har förekommithittills endast liten omfattning. exempeli Ett är
certifiering ventilationsrengörare, bygger säkerställapå attav som en
viss kunskapsnivå och hos Certifieringen omfattar,kvalitet rengörarna.
allmän teknisk kunskap, erfarenheter från praktiskt arbete och kunska-

femlagstiftning Certifikatet gäller i år. Förteckningper om m.m. upp-
certifieringsorgan.dem erhållit certifikaträttas över som av

Sverige4.4.3 Kvalitetsutmärkelser i och andram.m.
länder

Under fonnades Intressentföreningen Kvalitetsutvecklingår 1990 ettav
tjugotal företag, myndigheter och organisationer. år slöt intres-Samma
sentföreningen och avtal innebar Institutet förregeringen attett som
Kvalitetsutveclding har fått den övergripandebildades, SIQ. Institutet
uppgiften kvalitetsutveckling allastimulera och bidra till positiv iatt en

samlande, pådrivandedelar det svenska samhället att ettsamtav vara
och nationella utvecklingen kvali-resursskapande för den inomorgan

deltagandetetsomrâdet och verka för effektivt svenskt i intematio-ett
nellt samarbete. följande programområden. Infor-SIQ arbetar inom

forskning och utveckling, utbild-mation och opinionsbildning,
Utmärkelsen Svensk Kvali-ning, SIQ Benchmarking Center samt
verktyg med hjälputmärkelsen första handUSK itet, är ett vars en
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organisation kan utvärdera och förbättra sin verksamhet. Utmär-egen
kelsen också tävling, syfte lyfta fram goda exempelär ochär atten vars

väcka medvetenheten kvalitetsfrågomas betydelse.att om
Beträffande information och opinionsbildning målet spridaär att

kunskap och väcka för kvalitetsarbete helai detom engagemang
svenska samhället. SIQ samarbetar med andra kvalitetsorganisationer,
fackliga organisationer, konsulter och högskolor samlar infonna-samt
tion "goda föredömen" på kvalitetsområdet både i Sverige och iom
utlandet.

Inom programområdet forskning och utveckling uppgifterna bl.a.är
undersöka behoven forskningsinsatser inom kvalitetsområdetatt av nya

finansiera dessa. SIQ prioriterar följande områden för kvali-samt att
tetsforskning.

TQM Implementering och effekter.- -
Samband mellan kvalitetsutveckling och ekonomiska mått.-
Processorientering.-
Kartläggning forskning redan bedrivs.av som-
Vidareutveckling metoder för kvalitetsutveckling.av-

Programområdet utbildning har målsättning dels öka utbudetattsom av
och förbättra standarden på utbildning kvalitetsområdet,inom dels för-
bättra kvaliteten i utbildningsprocessen. SIQ stimulerar utbildningsgi-

till låta kvalitetsutveckling både kursplaneringå i och i utbild-attvare
ningsprocesser. Svenska Kommunförbundet har i samarbete med SIQ
lanserat Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola, bygger på Utmärkel-som

Svensk Kvalitet.sen
Programområdet BenchmarkingSIQ har,Center spridautöver att

kunskap benchmarking metod, främsta uppgift hjälpaattom som som
organisationer identifiera lämpliga benchmarkingpartners.att
Benchmarking enligt definitionSIQ:s systematisktär, jämföra sigatt
med, utvärdera och lära goda förebilder, bransch ochoavsettav geogra-
fiskt läge. Syftet få insikt och kunskap effektivaär iatt omsättssom
förbättringar i den verksamheten. Benchmarking kan användasegna
internt inom företag, enligt SIQ bättre förutsättningar förett ettmen ger
framgångsrikt utbyte den bedrivs med organisationer inom helt and-om

branscher den kan leda fram tillDetta problemlösningaränra egna.
oprövade i den branschen lederär till betydandesom egna men som

förbättringar. Ett exempel på detta här.återges företagEtt till-par som
verkar och säljer högspänningskomponenter keramisktsprött mate-av
rial åstadkom drastiskt reduktion spillet produktioneni atten av genom
bedriva benchmarking med tillverkare exklusivt matporslin. Etten av

exempel flygföretag reducerade servicetiden för flyg-annat är ett som
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plan mellan flygningar från 40 till 10 minuter efter benchmarking med
mekanikema racerbilstall. grundarnai SIQ globaltärett ettaven av
nätverk för benchmarking "the Global Benchmarking Network" och
kan omfattande kontaktnät identifiera förebildergodaett ävengenom
utanför Sverige.

Programområdet Utmärkelsen Svensk Kvalitet USK, vergyget.
Som tidigare första hand verktyg medUSK i hjälpnämnts är ett vars en
organisation kan beskriva och analysera sin verksamhet ocksåmen en
tävling. Det sistnämnda beskrivs längre fram. Med hjälp dettaav sys-

verktyget kanUSK, organisation utveckla kundorienteradtem en en- -
verksamhet.

Följande områden verksamheten, vilka benämns utmärkelsensav
kriterier och åsätts församlingspoäng områdena inompoäng anges
parentes föremål för Ledarskap 90, Informationanalysen: ochär
analys 80, Strategisk planering Medarbetamas utveckling60, 150,
Verksamhetens Verksamhetens resultat160, 160 ochprocesser
Kundtillfredsställelse 300.

Med hjälp fyra frågor leds de kriterierna.analysen olikaav genom

duHur gör
vilken omfattningI du detgör

Vilka resultat leder det till
du förHur utvärdera och förbättra det dugör göratt

Ständig förbättring bygger frågor återkommandepå dessa ställs ochatt
regelbundet. för offensivUtmärkelsen bygger på principerna kvalitets-
utveckling och sammanfattas grundläggande värderingar.i 13

Flera företag och branscher instiftat kvalitetsutmärkelserhar egna
helt eller delvis bygger Många framgångsrika företagpå USK.som

använder USK i sitt förbättringsarbete. gäller byggområdet.Detta även
branscher harRegioner, och inspirerats driva påorganisationer att

kvalitetsutveckling med verktyg utmärkelser heltoch eller delvissom
grundar följande några exempel.sig på USK. I det återges

Kvalitetsutmärkelsen instiftadSvensk Skola, Svenska kommun-av
förbundet för stimulera och stödja kvalitetsutvecklingen deniatt
svenska skolan.

och för Qvalitet Utveckling LedarskapKriterier anvisningar är
framtagna Landstingsförbundet för stödja och stimulera kvalitet-attav
sarbetet svenskinom hälso- och sjukvård.

Utmärkelsen Kvalitet instiftad för arbetetSABO medär göraatt
ständiga förbättringar till naturlig del i det dagliga arbetet.en
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Utmärkelsen Kvalitet förNorr instrument utvärderingi är denett av
verksamheten och samtidigt hitta och lyfta fram före-ett sätt attegna

bilder.
Programområde Utmärkelsen Svensk Kvalitet, tävlingen. Ett sätt att

få kvalificerad och objektiv utvärdering anmäla organisationenär atten
till den årliga tävlingen USK. Tävlingen har syften,två dels skallom
den identifiera och lyfta fram goda exempel, dels de deltagandege or-
ganisationerna objektiv och kompetent utvärdering verksamhetenen av

SIQ:s examinatorer. bästaDe organisationerna får vid slutligav ut-en
värdering platsbesök. domarkommittéEn beslutaräven det finnsom en
värdig USK. deltagareVarje erhållermottagare återföringsrap-av en

visar på starka sidor och förbättringsmöjligheter.port som
Det krävs arbetsinsats för bedriva förbättiingsarbetestor att etten

internt företagen.iäven dockDet insats enligtär SIQ, snabbten som,
avkastning i form kundtillfredsställelse och högre effekti-störreger av

vitet. Kriterierna för USK skrivna för kunna användas allaär iatt orga-
nisationer. Beträffande kund det kundens uttalade behov,att äranges
krav, önskemål och förväntningar skall styrande för organi-som vara
sationen, dess medarbetare och verksamhet.

De organisationer erhåller USK åtar sig sprida kunskapattsom om
det förbättringsarbetet.egna

Följ ande har erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet:

1992 Tillverkningsdivisionen inom SvenskaIBM AB
1993 Utmärkelsen delades inte ut
1994 ABB Atom Bränsledivisionen och LM Ericsson Data AB
1995 Telekabeldivisionen inom CablesEricsson AB
1996 Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping

och Volvo Aero Corporation

Kvalitetsutmärkelser världeni i övrigt

I USA finns sedan år 1987 kvalitetsutmärkelsen Malcolm Baldrige Na-
tional Quality Award. europeiska företag finnsFör The European Qua-
lity Award, jämnårig med den svenska Utmärkelsen Svenskärsom
Kvalitet. USK bygger på den amerikanska utmärkelsen. Likhetema
mellan de olika utmärkelsesystemen Det japanska Demingpri-är stora.

har funnits i 40 år, bygger dockset, på utvärde-än ett annatsom mer
ringskoncept och har fåttinte någon spridning utanför Japan.större
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Exempel på tillämpning utmärkelsesystemenav

Det har kommit till byggkvalitetsuuedningens kännedom det i Fin-att
land nyligen genomförts den finskautredning industrin ståren av var
för närvarande kvalitetshänseende föri och få bas för nationellatt en en
kvalitetsstrategi. Finska Handels- och industriministeriet Tekno-samt
logiutvecklingscentralen, Tekes, har finansierat projektet. forskar-En

vid Helsingfors handelshögskola har genomfört utredningen.grupp
Utredningens resultat, redovisas korthet i det följande forskar-i ärsom

slutsatser. Handels- och industriministeriet kommer be-attgruppens
handla utredningen senare.

konstateras Finlands kvalitetskonkurrensförmåga kanDet för-att
bättras betydligt. Analysen har omfattat fyra industrisektorer, nämligen
skog-, metall-, byggnads- ochoch telesektorerna. Metall- telesektom

delvisuppnår medan byggindustrins.k. övertygande kvalitetsnivå ären
minst utvecklad de utredningen också enligtundersökta. I noteras attav

liknande nyligendet nämnda krite-ett poängsystem som
rie/poängsystemet, bästade företagen i uppnår 900 följtJapan poäng

de främsta i USA med 800 och Norden uppnår deI Europapoäng.av
bästa bästa Finland700 de företagen i 600 Detpoäng poäng.samt note-

vidare beträffande de undersökta industrisektorema tele ochattras
metall ligger intervallet med det främsta företageti 300 500 påpoäng-
500 skog ligger med främstai intervallet 250 400 detpoäng, poängatt -
företaget byggindustrinpå 400 slutligen ligger i in-poäng attsamt - -
tervallet undersökningen,200 350 kan enligtDetpoäng. noteras att-
uppgift, kritiserats bl.a. byggbranschen.den finska Man attmenarav
forskarna inte har tillräcklig kännedom branschens speciella för-om
hållanden.

4.5 Kvalitetsarbetet inom Europeiska
Unionen m.m.

4.5.1 Kvalitetsarbetet inom EU

4.5.1.1 Bakgrund

Kommissionen kvalitetsbegreppet vitbokinom introducerade i sinEU
"Tillväxt, denkonkurrenskraft, sysselsättning" december 19935av
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KOM/93/700 slutligt för främja verksamheter med högt föräd-att
lingsvärde och föreslog kvalitet skulle räknas till de immateriellaatt
investeringarna i politik"En för Europeiska unionens konkurrenskraft"
KOM/94/319 slutligt, 14 september 1994. Ministerrådet godkände
initiativet till kvalitetsfrämj ande politik i sitt beslut den 21 novemberen
1994 94/C 343/01, EGT C 343/1, 6.12. 1994, s.1 Europeisknr om
konkurrenskraft. Kommissionens tjänsteenheter har utarbetat ett ar-
betsdokument l8/09/ 1996 nämnda bakgrund och utifrånmot även att
det logisk uppföljning rådets beslutär den metoden fören av om nya
teknisk hannonisering 7 maj 1985, EGT C 136, 1985 ochnr
helhetsmetoden för överensstämmelseprövning 21 december 1989,
EGT C 10, 1990. Dessa beslut,två inom förantogsnr som ramen

för den inre marknaden, har bidragit till omfördelaprogrammet att an-
för hälsa och säkerhet mellan desvaret offentliga myndigheternaetc.

och de ekonomiska beslutsfattarna grunda överensstämmelseattgenom
med gemenskapens kvalitetsverktyg kvalitetssälding, produktcertifie-
ring m.m..

Kvalitet har många innebörder och implikationer, alltifrån kvalitet i
formgivning och tillverkning tjänsters offentliga ochsamtav varor
privata kvalitet till kvaliteten hos företagen själva. oberoendeMen av
vilken form det fråga förblir,så enligtär arbetsdokumentet, kvali-om

medel för uppnåteten mål ochett inte mål i sig. frågaatt Detett ett är
medel för överleva på marknaden och framförett alltatt medelom ett

för säkra bestående konkurrenskraft i föränderligatt omgivning.en
Beträffande innebörden europeisk kvalitetsfrämjandei politik anförs

bl.a. det de ekonomiska beslutsfattarnaatt är bäramåsteytterstsom
huvudansvaret för kvalitetsstrategiema medan de offentliga myndighe-

behåller rollen förterna rättslig, politisk och allmängarantersom en
ekonomisk omgivning näringslivets ekonomiska utveck-som gynnar
ling och utveckling konkurrenslcraften. Den europeiska kvalitets-av
främjande politiken har huvudmål politik för medve-attsom vara en
tenhet, politiskt synliggöra och stödjaatt uppsättning kvalitetsin-en

och -åtgärder helastrument Europa. Denna rampolitiköver syftar till att
uttryckligen ställa det mänskliga elementet i ekonomiskt beslutsfattande

förgrunden.i Konkurrensförmågan måste leda till positiva resultat även
för medborgarna, konsumenterna och arbetstagarna för den skallatt
uppfattas förpositiv samhället helhet. Det förärsom som en ram en
ständig förstärkning de tekniska kvalitetsinfrastrukturernaav
kvalitetssäkring, certifiering, ackreditering, för industriella och eko-
nomiska initiativ benchmarking, kvalitetsutmärkelser, självvärdering,
formgivningskvalitet etc och för skapa sammanhang ochatt en gemen-

inriktning på europeisk nivå för de olika initiativ ochtassam som som
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kan ha betydelse för dessa frågor statliga bidrag, regionala utveck-
lingsprogram, olika statliga subsidier, regleringspolitik etc.typer av

Målsättningen stärka den inre marknaden och öka konkurrens-att
förmågan kännetecknande för den europeiska kvalitetsfrämjandeär

Årpolitiken. beslöt1985 ministerrådet minska gemenskapens lag-att
stiftningsbörda den metoden", dvs. reducera"nyaatt anta attgenom
lagstiftningen till det absolut nödvändigaste och till de ekonomiska be-
slutsfattarna, standardiseringsorgan överlåta uppgiften handha de-att
talj föreskrifterna standardmärkning intensifie-Denna satsningom m.m.
rades åren 1989-1990 då rådet beslöt lägga kraven på kontrollenatt ut

överensstämmelse med uppställda krav kompetentapå antingenav
tredje eller på tillverkarna själva villkor, bl.a. depå vissa kim-parter att

visade de hade genomfört särskilda kvalitetssystem.att
europeiska kvalitetspolitikenDen på frånär vägen överens-ett steg

stämmelse med säkerhetsföreskriñer till konkurrenskraft och företags-
ekonomisk fulländning för kvalitetsledning.strategiergenom

Kraven på EG- märkning har börjat skapa enhetlighet och konsek-
marknadenpå och synliggöra gemenskapens säkerhetsföreslcrifter.vens

Med tiden borde de, enligt arbetsdokument, ledakommissionens till en
minskning olika slags marknaden detmärkningar, insett verkliganärav
mervärdet i EG-märkningen och känner behovinte längre privataav
märkningar.

koncentrationEn på certifiering kvalitetssäknngssystem har påav
del håll på marknaden skapat intrycket sådantatt ett system är svareten

på frågan ekonomisk överlevnad.om

4.5.1.2 Särskilda kvalitetsorienterade verksamheter inom
gemenskapen

Gemenskapens aktiviteter har hittills varit koncentrerade på att genom-
föra den de nödvändigametoden och på förstärka kvalitetsin-attnya
frastrukturerna för marknad.fullborda integrerad inre Inomatt en
kommissionens antaloch politik finns det verksamheterettprogram

kvalitetsorienterade. det följ ande några korthet.återges iIärsom
Leonardo da utformning-På yrkesområdet stöder Vinciprogrammet-

förinnovativa transnationella pilotprojekt utbildning i teknikeren av
och utbildningspro-strategier för kvalitetsledning spridningsamt av
dukter på området. kvalitet i yrkesutbildningen håller påFrågan om

bli förhuvudtema debatten de utmaningarna yrkes-iatt ett om nya
utbildningspolitiken.

företagens särskilda behov har beaktatsDe små och medelstora ge--
bl.a. teknikstimulerande åtgärder del det fjärdenom som en av ram-
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Ett särskilt Euromanagement,programmet. har introduce-program,
800 små och medelstora företagrat i kvalitetsteknik och hjälptca

dem förbättra kvalitetshantering.sin Ticqaatt och Ticqa H- pro-
jekten har konstruerats för underlätta små och medelstora före-att

tillträde till de olika kvalitetsinfrastrrukturema.tags Ticqa består av
förteckning de olika enheter och instanseröver tillhanda-en som

håller tjänster på kvalitetsområdet och analys företagens be-en av
hov i relation till utbudet. Förteckningen står till marknadens för-nu
fogande EOTC Europeiska organisationen för provning ochgenom
certifiering. Analysresultaten från projekten torde offentliggöras
under loppet år 1997.av
Forskningen viktigt område där kvalitet harutgör roll.ett storen-
Kvalitetsprinciper och metoder för nå kvalitet bör tillämpas påatt
forskningsområdet. det fjärdeI för forskning, tek-ramprogrammet
nologisk utveckling, och demonstrationsprojekt ingår särskiltett

för utveckling standarder, mätning och provning i syfteprogram av
forskning och utvecklingatt metoder för produk-uppmuntra av nya

tionsledning och bättre metoder för mätning och kontroll av pro-
dukter.
Aktärema den europeiska kvalitets/främjandei politiken de natio-är

nella och europeiska kvalitetsorganisationema. hörHit inte minst Euro-
peiska organisationen för kvalitet EOQ och Europeiska stiftelsen för
kvalitetsledning EFQM. Vidare kan nationella och europeiskanämnas
näringslivsorganisationer, Europeiska nmdabordsorganisationer och
universitet fackföreningar och representativa konsumentorganisa-samt
tioner. hörHit också deEOTC, europeiska organisationerna för ackre-
ditering provningslaboratorier och certifieringsorgan EAL ochav
EAC med nationella och regionala förgreningar också desamt euro-
peiska standardiseringsorganisationema CEN/CENELEC/ETSI. Ge-
menskapens institutioner bär för sammanföra de olikaansvaret att na-
tionella handlingslinjerna, offentliga och och förprivata, säkerställaatt

de på gemenskapsnivå bildar grunden för helhetssynergi.att Enen av
deras viktigaste uppgifter minska de effekternanegativa frånär att av
varandra avvikande nationella linjer och främja och försvara denatt
europeiska dimensionen på gemenskapsnivå.

4.5.1.3 Konkreta åtgärder inom Kommissionen

Europeiska utmärkelsen för kvalitet instiftades år 1992 näringsli-av
EFQM och EOQ med stöd kommissionen.vet Utmärkelsen ärav

avsedd och erkännande företag kommitatt uppmuntrange som
särskilt långt beträffande kvalitetsledning. Den innebär företagenatt
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tillämpar kriterierna för töretagsekonomisk fulländning som-
täcker alla olika företagsstrategiska managementområden,
använder sig älvvärdering.av-

Utmärkelsen kraftfullt förinstrument benchmarking.är Dettaett
gäller speciellt de olika nationella och regionala utmärkelsesys-om

i europeiska unionen tillämpar lqiterier. Kommissio-temen samma
stöder detta arbete. Europeiska utmärkelsen för kvalitet har ut-nen

vidgats till omfatta offentliga tjänster små och medel-att ävensamt
företag.stora

Benchmarking: kvalitetFörutom utmärkelsen för finns det andra sätt
sprida de bästa företagsledningbedriva så näringsli-att sätten att att
i allmänhet och företagsmå och medelstora i synnerhet kan dravet

varandras erfarenheter bryta gemenskapensnytta attutan motav
konkurrensregler. finnsDet antal privata och offentligaett
benchmarkinginitiativ utformade just för sådant ändamål.är ettsom
Kommissionen understöder benchmarking på området för elektro-
niska komponenter förinom för ochsmåramen programmen me-
delstora företag. delEn medlemsländer stöder sådana och iprogram
den privata sektorn finns antal initiativ. Sverige ochT.ex. i Itali-ett

förekommer nätverk for benchmarking. europeiskPå nivå under-en
söker EFQM möjligheterna europeiskinrätta informa-att en
tionscentral för benchmarking. finns globalt nätverk förDet ett
benchmarking för utbyta information bästa praxis. Deatt om euro-
peiska medlemmarna det nätverket hari globala nyligen inrättat en
utmärkelse, BenchmarkingEuropean Practice Award.Best Ett eu-
ropeiskt nätverk håller omfattandepå bildas små och medelstoraatt
företag. Verksamheten omfatta branschspecifika aktiviteter,avses
bl.a. byggområdet.inom

En europeisk kvalitetsvecka: november organiseradesI 1995 änmer
90 olika tillställningar medlemsstaterna underi "Kvalitet imottot

fulländning". Tillställningama omfattadeEuropa inter-vägen mot-
nationella konferenser, aktiviteter i skolor, utställningar TV-samt
och radioprogram. kvalitetsvecka ordnas årligen.En sådan nu

4. Ett europeiskt kvalitetsobservatorium: finns dagDet i ingen organi-
serad mekanism för fånga marknadens reaktioner fram-påatt upp

beträffande heller finnskvalitet i inte det någotEuropa,stegen
övergripande för sprida information på organiseratsystem att ett

finns antal verksamheter, såsom index kundtill-Detsätt. överett
fredsställelse, för få sådanavärdera kvalitetsframsteg, de äratt men
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existerar endast fåtali medlemsländer, i Sverige och Tysk-ett t.ex.
land och håller på introduceras del andra länder.iatt en

europeisktEtt för utbildning kvalitetsexperter: kommis-Isystem av
sionens handlingsprogram detuttalas bör säkerställas utbild-att att
ningsprogrammen helai europeiska unionen utarbetat liknande
metoder på kvalitetsområdet och den ständigt växande efter-möter
frågan från företagen på ingenjörer med relevant utbildning och fö-
retagsledare med europeisk kommissionensvision. Det inteären
avsikt, det, utarbeta sådana den kommeratt attanges program, men

kompetenta på områdetorganisationer undersökauppmuntra att
möjligheterna bygga tydligt och trovärdigtatt öppet,ettupp euro-
peiskt utbildningssystem på kvalitetsområdet. Det detnoteras att ar-
bete redan utförts EOQ, har utvecklat ettsom av organ som som
hannoniserat på europeisk för utbildningnivå kvalitets-system av

kvalitetsingenjörer, -företagsledare och -revisorer, kanexperter
tjäna exempel det och omvandlas tillöppnas ett systemsom om upp
på europeisk nivå.

Enligt kommissionens arbetsdokument bör de femnämnda åt-
gärderna prioriteringar för skapa jämvikt ochi synliggö-attses som

kvalitetssatsningen i sin helhet. nödvändigt, det,Det är attra anges
förena åtgärderna med andra gäller förbättringvad innovation,av
forskning och utbildning i kvalitetsfrågor.

Gemenskapens institutioner och medlemsstaterna bör enligt
kommissionens arbetsdokument fortsätta arbetet med stärka kva-att
litetsinfrasuulcturema och fördem tillgängliga små och medel-göra

företag. och enligtEAL EAC bör vidare dokumentet inbjudasstora
fortsätta komplettera och fördjupa sitt europeiska nätverkatt att av

ackreditörer, avtalsina ömsesidigt erkännande och fortsättaattom
arbetet på fullständigt enhetligt ackrediteringssystem i Europaett
inom för EOTC.ramen

Utbildning och universitetsundervisning i kvalitet har enligt
kommissionens dokument tillräckligtblivit etableradeinte iännu
alla medlemsstater. finns enligt dokumentet endast fåtalDet in-ett
stitutioner inkluderar kvalitet sina grundutbildningari eller isom
högskoleutbildningen fåingenjörer. det har börjatDe görav som
samverka i nätverk för fördelömsesidigt dra uppnådda erfa-att av
renheter. Utbildning kvalitet arbetsdokumentet,i enligt med allär,
sannolikhet område gemenskapsprogrammen måste kon-ett som

på framtiden.sig icentrera
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4.5.1.4 Erfarenheter kvalitetsarbeteav

En finansierad The Foundation for QalitityEuropean ochrapport av
EU-Kommissionen DG TheIH, ExellenceEuropean Way belyserto
kvalitetsarbetet inom företag35 små och och organisationer be-stora
lägna inom ByggindustriföretagEU. inte representerade. Insamlingär

data och analyserna har utförts ochuniversitet handelshögskolor iav av
EU-ländema eller för nationella kvalitetsorganisatio-representanterav

Arbetet påbörjades under år Syftet söka få fram1995. nyck-attner. var
elelementen till framgång hos de skilda företagen35 och organisatio-

Elementen skulle definieras beskrivasoch så andra företagattnerna.
och organisationer kunde lära Generellaarbetet. och erfa-mönsterav
renheter skulle identifieras introducera kvalitetsarbetet.i attprocessen
Organisationerna och företagen har olika omgivningar, kompetensom-
råden, problem, utmaningar och ambitioner, varför självfallet lösning-

på upplevda problem företagvarierar. Många och organisationerarna
har i förändringsprocesssin sig EAQ- modellen, Malcolmanvänt av
Baldrige National Quality Award eller ISO 9000-seriemas standarder
för definiera vad "quality betydermanagement" för dem. De be-att
skrivna organisationerna har alla det de betonar ledar-gemensamt att
skap, kontinuerlig förbättring, personutveckling, baseradmanagement
på fakta och kundorientering. redovisningen beskrivs förI ochvart ett

de företagen35 och organisationerna bl.a. skäl till förändring, fram-av
gångar respektive utrnaningar/hot beträffande ledarskap och process,
använd teknik och modeller för åstadkomma förändringar ochatt
kvantitativa respektive kvalitativa resultat.

I The ExellenceEuropean Way från EU-rapporten to
kommissionen har företagen och förändrings-organisationerna angett
behov till följd olika problem. Bland har behoven formuleratsannatav

krav på bättre beständighet hos produkten, kundorienteringenattsom
inte tillräcklig, andra och villkor dyker för länder inomär att nya upp

ochEU utanför. Ytterligare problemforrnuleringarexempel på är nega-
tiv framtoning företagetsorganisationen, överlevnad på lång sikt,av
arbetskonflikt dåligtoch resultat, produktkvalitetsproblem, intematio-
nalisering marknaden, finansiella problem, ökad komplexitet i före-av
tagsledning och organisation snabbt växande företag och globali-p.g.a.
sering marknaden, förändringar kimdbehov, företagslednings-iav
problem till följd utvidgning decentralise-organisationen samtav av
ring.

Efter ha förtagit i anspråk olika hjälpmedel lösa angivnaatt att pro-
blem har alla företag nått bättre resultat. Bland de hjälpmedel som an-

och varit positivavänts nämns
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benchmarking metod på systematiskt lära godasättatt etten av- -
förebilder, tillämpning såväl företagen inhämtninginternt i frånsom
omvärlden,

för totalkvalitetsstrategi,styrgrupp-
ISO 9000,-
kvalitetsmanualer,-
mätning tillfredsställelsen hos kunder och anställda,av-
processanalyser,-
erfarenhetsåterföring,-
utbildning,-

QualityEuropean Award,-
auktorisering/licensiering,-
kvalitetshandböcker,-

bedömning kvalitet,egen av-
utveckling mätteknik och metoder,av-
analys de problemen,tio störstaav-
insikt verktyg, tekniker och modeller hjälpmedel för företagetatt är-

uppnå syftesitt och ändamålen älva,inte i sigatt är
belöningar samt-
Malcolm Baldrige National Quality Award-model.-

exempel kvantitativaSom på resultat arbetet företagen kan följi andeav
Förbättring produktiviteten med reduktion kvali-30%,nämnas: av av

tetsfelkostnader med ökning mervärdet produktionen,50%, i ökningav
vinsten med årlig försäljningsök-14%, minskning inköpspriser,av av

ning, minskning leveransförseningar, ökning elevantal, minsk-av av
ning sjukfrånvaro, minskning arbetsolyckor från 66 till 21 % påav av

fyra år, sjunkande kvalitetsfelkostnader.ca
antalEtt studier Eurobarometem på begärangenomförtssom av av

EU-kommissionen kvalitetssystemens effekter på företagens eko-om
nomiska resultat tillämpningen för kvalitetsled-visar strategieratt av

lederning till resultatförbättzringar minskar fel och kasseringar, förbätt-
processer. Resultatet dessa förbättringar uppskattas till irar av genom-

företagenssnitt 6 omsättning.procent av

Kvalitetssäkring4.5.1.5 i byggindustriföretag i Europa

Europeiska byggindustrins sammanslutning ConstructionEuropean
Industry Federation FIEC utförde under slutet år under-1995av en
sökning On quality in construction enterprises in Europe,assurance

februariFIEC, 1996 hur byggindustriföretag, främstmånga inomav
hade certifierade.EU, kvalitetssäkringssystem ochanammatsom var
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Undersökningen visade markerad ökning antalet certifierade fö-en av
jämfört med resultatet liknande undersökningretag utfördesav en som

två år tidigare. Inom Europeiska unionen uppskattas 700 byggindust-ca
riföretag ISO 9000/EN 29000 certifierade. Siffran för-nästanvara
dubblas de företag certifierade enligt det franskaärom som
QUALIBAT inkluderas. QUALIBAT medgersystemet certi-systemet
fiering 13 principiella kriterier uppfylls jämfört med 17 totalt 20om av
enligt ISO 9000/EN29000 standarderna. företagenOm Schweizi och
Norge inkluderas kan ytterligare företag läggas100 till. Somca exem-
pel på den ökning certifierade företag skett under de två senasteav som
åren kan följande: Belgien från till 60 företag,nämnas 7 Schweiz från 2
till 80, Tyskland från till15 150, Spanien från till företag,1 15 Storbri-
tannien från 100 till Irland130, från till och25 120 Nederländerna från
10 till företag.130

Totala antalet ISO 9000/EN 29000 certifierade byggindustriföretag i
Europa enligt undersökningen vid slutet framgårår 1995 följandeav av
sammanställning.

Belgien 60 Portugal 1
Danmark 27 Slovakien 0
Finland 4 Spanien 15
Frankrike 41 +650 Storbritannien 130
Grekland 2 Sverige 0
Irland 120 Schweiz 80
Italien Tjeckien10 20
Luxemburg 2 Tyskland 150

ÖsterrikeNederländerna 130 15
Norge 25

QUALIBAT systemet

Vid tidpunkten för undersökningen torde det i ha funnitsSverige ett
ISO 9002- certifierat företag.

klarEn majoritet de svarande de olika ländernai bedömer denattav
ökande trenden till certifiering hållakommer sig.i Man måste dockatt
hålla i minnet många byggföretag, speciellt de små och medelstora,att

9000/ENISO standarder bättre29000 anpassade föratt är äranser som
tillverkningsindustrin och till byggprocessens behov. Detta gäl-sämre
ler också Sverige, vilket framkommit vid intervjuer m.m.. mycketI få
länder finns dock, enligt undersökningen, för effekter-system mätaatt

hos byggföretag har sådana Enligt undersök-system.anammatna som
ningen situationen sådan i länder ökande antal beställarevissaär att ett
efterfrågar kvalitetscertiñering vid upphandlingen, speciellt vid upp-
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alla nationella bygg-handling byggnadsteknisk kompetens. Nästanav
undersökninghar enligt FIECC:snadstekniska intresseorganisationer

kvalitetscertifikat skulleförslaguttalat klart nej till ettett att varaom
anbudslämnande.villkor vid

Storbritannien4.5.1.6 Arbete med kvalitetsfrågor i

där komStorbritannien byggindustrin år 1994Byggministem i och
QLG. Både industrin"Qualitybilda Liaison Group"överens att enom

förknip-industrins framtoning inteoch regeringen oroade över attvar
byggprojekt. Resultatetutmärktapades med kvalitet, mångatrots av

Quality,arbetet "Constructing Ai stra-rapportenpresenterasgruppens
of thefor Quality Environment,in Construction" Departementtegy

detConsultation November 1995. I BSDocument, rapporten attanges
starkt stöd några områ-Brittisk standard 5750 har inomEN ISO BS

kritiserasden och basen för de flesta certifieringssystem. ISOutgör
dyrt, känsligt för olika tolk-också starkt för överbyråkratiskt,att vara

olämpligt för firmor/företag och existeraningar, små att ettsnarare som
mål medel för mål.nåän ett att ettsom

försöka identifiera byggindustrins problemGruppens uppgift attvar
fyradiskuteradeoch föreslå för förbättra kvaliteten. QLGstrategi atten

kvalitetsstrategi för industrin.fundamentala frågor berör Desom en
existerandeupphandligsproceduren, kritikfyra frågorna stan-avvar:

medvetenhet ochföretag utbildning,darder, kvalitet i små samt
"training".

kvalitet nödvändigtviseffektivitet kräver intepåpekasDet attatt
lämplig kvalitet förkvalitetbetyder bästa tillgängliga attutan snarare

appropriate kvalitet inbe-Lämpligtillfredsställa beställarens behov.
inbegripa livs-i sin måstegriper bästa "value for money". Detta tur

eller lägsta initialpris.längdskostnad till initialkostnadi motsats
funnitöversikt problem i sittredovisarQLG som gruppen ar-en av

nöjda medbeställare "barely"bete. Bl.a. majoritetnämns att av varen
beställarefor närvarande. minoritetkvaliteten inom byggprocessen En

spridd skepsis inom byggin-finnsuttalade klart missnöje. Detett en
Beställare, yrkesverk-dustrin till registrering och kvalificeringssystem.

helt klart lita till sinvilloch enligtentreprenörer rapporten egensamma
det måsteurvalsprocedurer.erfarenhet, omdöme och Gruppen attanger

lämnas iske de rekommendationeråsiktsändringar rapportensomom
Govemment/industryLatham,the Sir Michel"Constructing Team"

thein UKof and contractualreview arrangementsprocurement
längre fram skall kunnaindustry, July redovisas iconstruction 1994,

medBSI ISO 9000implementeras. Medan entreprenörer anammat en-
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tusiasm har bara hälften de "the professionals" och minoritetav en av
beställama gjort det eller det. Forskningämnar göra visar enligt vad

i 90 allarapporten misstagatt hänförasom procentuppges är attca av
till projekterings- och byggprocessen, fördelat till lika delar. Det anges

kvalitetsproblemen byggandetatt i tydliga.är
frågaI påtryckningar för åstadkomma förändringarattom nämns

det i den nämndaatt Sir Michael Latham Constructing therapporten,
Team, mål för byggindustrinsattes ut ett minska byggkostnademaatt
med 30 I det börjarprocent. finnasrapporten växandeatt trouppges en
på bearbetning allaatt aspekter på dålig projektering, slöseri medav
material under byggandet, fel och bristande effektivitet i handhavandet

hela byggprocessen kan medföra avsevärda besparingar.av
QLG drog slutsatsen effektiv förbättring kvalitetenatt i brit-en av

tisk byggindustri kräver följande punkter beaktas i det fortsattaatt ar-
betet.

Vid situation med konkurrens kontrakt måste kommersiellaen om
organisationer kunna fördelar med samarbete för förbättraattse
kvaliteten. Kontrakt måste innehålla formulering tydliggören som
och belönar dem bidrar till förbättring och uppnåendesom en av
kvalitet.

Lägsta initialkostnad knappast detsammaär bästa användningsom
Beställare måste inse detta faktum de önskar få detav pengar. utom

optimala hela "byggteamets" erfarenhet. Kvalitetskrav, med målav
enhetlighet,att mäta måste bli klart identifierade kontrakteti

tillsammans med medvetenhet och belöning i punktangettsen som
l ovan.

Skicklighet/professionalism och erfarenhet hos llcelabygglaget är en
värdefull tillgång. Tidig integration hela lagets skicklighet ochav
kunnande måste kärnan i all förstrategi upphandling.vara

Kvalitetsstandarder värdefullt utvärderingsverktygär ochett, utgör
basen för de flesta sektorscertiñeringssystem. Engagemang för kva-
litet måste utveckling ytterligareuppmuntras certifie-genom av
ringssystem. Emellertid måste oberoende certifierad kvalitetssäkring

endast element i vidare kvalitetsstrategi,ett mästeses som en som
ha kontinuerlig förbättring huvudsakligasin ledstjsom

företagSmå både kärnan i byggindustrinär och fröet till framtiden.
Inovationen, kreativiteten och entusiasmen i mindre företag fär inte
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tillåtsorganisation visa sittmedel vilkakväsas. De enga-engenom
flexibla.kvalitetför måste varagemang

matcharutbildning krävs,koordinerad församlad strategiEn som
plikterutbildamasstuderandesindustrins behov och de strävan samt

yrkeskunnigaoch de måsteTeoretikema, industrinsina elever.mot
utbildning praktik förområdetarbeta tillsammans inom attnära -

tek-nödvändiga sammansättningenarbetsplatser med denskapa av
nisk och verkställande skicklighet.

kvalitetsfocushar byggindustrin ingetEnligt QLG:s gemensamtrapport
dröjsmål för åstad-Kvalitetscentrum måste etablerasoch attutanett

den strategiriktning vid implementeringenkomma ledarskap och av
rekommendationerna.följ de här återgivna punktvisasom er av

Arbete med kvalitetsfrågor i Norge4.5.1.7

och bygglagen kraft denplan- iträdde bestämmelser iI Norge nya
företag "på byggherrensskalljuli Enligt bestämmelsernal 1997. som

plan-byggprojekt" faller inom ochförpå sigvägnar tar ansvaret som
tillräcklig kompetensde harbygglagens tillämpningsområde visa attatt

och god-ärendeskall i varjegenomföra projektet. Kommunerna pröva
bygglov ansvarigsökandeansvarigekänna kompetensen hos den av

kontroll-samordnare, ansvarigtsöker, projektörer, ansvarigansvariga
godkännande. Endastlokalt iföretagföretag och utförandeansvariga -

enskildavseendegodkännandesärskilda fall lämnas person.
ocksåföretagen kanansvarigahos deGodkännande kompetensenav

godkännande,godkännande. sådantcentralt Ettförväg vidigöras ett
normalt inte behövsinnebär detaktuella uppdraget,täcker det attsom

centralt godkännandebedömning kommunen. Ettnågon ytterligare av
doku-företaget kangodkännandet skerför Förnyelsetvå år. omges av

kvalifikationskrav.uppställdauppfyllerdet fortsättningsvismentera att
plan- ochväsentligtföretagetGodkännandet kan dras in överträttom

anledning lagen.medbestämmelser utfärdadebygglagen och av
och offentligtgodkända företagen redovisas icentraltDe öppetett

register.
har tillsätts medGodkjenningsnenmda,nämnd,särskild centralEn

byggområdet för be-olika aktörer inomfrån bl.a. attrepresentanter
indragningförnyelse ochgodkännande,centralthandla frågor avom

statligtillhandahållskansligodkännande. Nämndenscentralt av en
Godkärmandeverksamhetenbygningstekniskemyndighet, Statens etat.

älvfinansierande.skall dock vara
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För söka godkännandeatt måste kompetensen dokumenteras i rela-
tion till de krav i föreskriñer för godkännandet GOF. Do-som anges
kumentationen skall visa utbildningskravet uppfyllt,att tidenär föratt
praktisk erfarenhet infrias, relevanta uppgifteratt med söktsom avses
godkännande utförts under hela tiden för praktisk erfarenhet och i den
företagsklass godkännandet korthetI gäller följande krav påsom avser.
de skilda funktionerna.

Utbildning/examen från
fackuppläming motsvarande fackprov eller lärlingsprov; eller mot-
svarande utbildning enligt 1-3 tillämpligai delar
teknisk fackskola, mästarbrev
ingenjörshögskola

4. universitetsnivå, civilingenjör, civilarkitekt

Ansvarig Utbildning teknisk Praktisk erfaren-examen
1 2 3 4 het

SÖKsökande projektering
Företagsldass 1 4 år

2 6 år
3 8 år

proj ektör PRO
Företagsklass 1 år4

2 6 år
3 år8

kontrollant ekterings-proj
KPR kontroll

1 år4
2 6 år
3 år8

samordnare Projekt-, anlägg-
SAM ningsledning eller

1 samordning år5
2 5 år
3 8 år

utförare UIF 1 2 år
2 3 år
3 5 år

kontroll utfö- uttörandekontrollav
rande KUT 1 2 år

2 år3
3 år5
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överväganden förslagoch4.6

Allmänt4.6. 1

Inledning4.6.1.1

mark-och krav påfortlöpandesamhällsutvecklingen ställer stora nya
behovetbyggnader förbyggande och förvaltningplanering, att avav
tillgodoses.infrastruktur skallochändamålsenliga bostäder, lokaler

näringsliv ochsvensktbetydelse förSarnhällsbyggandet har stor en
samhället. årligaDenavgörande betydelse för utvecklingen i omsätt-

omkringförvaltningplanering, byggande ochningen inom motsvarar
värdenanläggningarByggnader ochBNP.20 representerarprocent av

och fömyelsenUtvecklingenmiljarder kronor.överstiger 5000som
utnyttjandeför effektivtsamhällsbyggnadsområdet viktiginom är ett

också påkompetensställer kravvåra påDetta attmennyresurser.av
tillvara tidigareoch förvaltningenalla aktörer på byggområdet i tar ge-

belysadirektivenligt sinaUtredningen harnerationers kunnande. att
uppförs, byggsbyggnaderbidrar tillkomma med förslagoch attsom

kvalitetenmöjligtunderhålls resurseffektivtoch så attgenomsomom
säkras.

industrisektom inom EUdenByggindustrin störstaär sammantaget
sammanlagdaländernasför lloch svarade år 1996 procentnästan av

bostädernybyggnadproduktionenbruttonationalprodukt. Av avsvarar
andrabyggandebyggnadsunderhåll för 33för 26 procent,procent, av

anläggningar 21ochförbyggnader bostäder 20 procentän pro-svarar
syssel-har flestenskilda sektorockså denByggindustrin ärcent. som

de sysselsatta. Läggsvilketmiljoner, 78,8 procentmotsvararsatta, av
omfattasbyggindustrin 20beroendedärtill de sysselsatta är caavsom

byggindustrin de småde civila arbetena inom EU. Inom ärprocent av
drygtbetydelse. totalt tvåAvföretagen mycketoch medelstora storav
anställdamindre 20harmiljoner byggföretag 97inom EU änprocent

anställ-med färre 20anställda. Företagoch mindre 10 än93 änprocent
ocksåkanproduktionsvolymen. Detda för noteras47 procent avsvarar

med 000byggföretag 2finns endast 100det inom EU änatt an-mer
enligtbyggsektorn,inomställda. sysselsattes år 1996I Sverige upp-

företag.47 800icentralbyrån, 182 800gifter från Statistiska personer
Även företagen harroll. Avspelar de små företageni Sverige stor caen

ochanställdamellan 19finns lanställda. företaginga I 20 30026 500 -
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dessa företag har totalt 73 300 anställda. En tredjedel de anställdaav
finns i företag med 500 anställda.än Vad gäller fastighetsbolagmer
och fastighetsförvaltare finns totalt 50 600 anställda; det finns 38ca
400 företag, 30 600 inte har någon anställd. I arkitektkontor, tek-varav
niska konsultbyråer och liknande finns 45 400 anställda i 8 företag;500
det finns totalt 20 000 företag se avsnitt 2.ca

Den hittillsvarande utvecklingen med ökande allergier och annan
överkänslighet har föranlett ingripandenstaten göra olikaatt slagav

gällt byggnadernas misstänkta bidrag till problemen.som Som exempel
på detta kan bidrag tillnämnas åtgärder för komma tillrättaatt med
fukt- och mögelskador i småhus, lag krav på tioårig bygg-atten om en
felsförsälcring skall ha tecknats vid nybyggnad flerbostadshus tillav
skydd för de boende motsvarande skyddsamt beträffandeett småhus

villkor för statligt ekonomiskt stöd vid nybyggnadsom småhus, s.k.av
småhusgaranti. Införandet obligatorisk funktionskontrollav en av
praktiskt alla ventilationssystemtaget kan ytterligarenämnas som ex-
empel. Ett ökat kvalitetsmedvetande inom byggområdet bör minska
behovet korrigeringar i efterhand. Grundstenama i detta arbeteav ut-

yrkeskunnandegörs och yrkesstolthet hos alla inblandadeav aktörer.
Kvalitetsstrategier hos aktörerna kan bidra till självreglering mark-av
naden och därmed minska behov ingripanden från samhälletav genom
lagstiftning eller på sätt.annat

Inom bygg- och förvaltningsområdet kan systematiskt kva-ett mera
litetsarbete ha kommitsägas igång först på l990-talet. Från olika håll

arbetetsägs startadeatt på allvar i samband med införandet kra-mer av
i PBL på byggherrenvet skall kvalitetsansvarigatt för deutse arbe-en
där bygganmälan krävs.ten kvalitetsansvarigeDen skall bl.a. till attse

den kommunen beslutade kontrollplanen följs och nödvän-av att annan
dig besiktning, tillsyn och övrig kontroll utförs för byggnaden skallatt
uppfylla de väsentliga tekniska egenskapskraven i 2som anges
§BVL. Det ligger emellertid inte inom byggkvalitets utredningens
uppdrag utvärdera effekternaatt de sedan den julil 1995 gällandeav

byggbestämmelsema. Boverket har i uppdragnya sådanatt göra en
uppföljning. Syftet med det bl.a. tydliggörasystemet roller-attnya var

och i byggandet och därmed ocksåansvaret skapa förutsättningarna för
bättre kvalitet byggandet.i Erfarenheterna det docksystemet ärav nya
begränsade med hänsyn till de relativt långa ledtider gäller frånsom
faserna före projektering, bygglov byggande till färdigöver byggnad. I
avsnitt har resultatet Boverkets delrapport angående tillsyn ochav
kontroll redovisats i korthet tillfogats vissasamt noteringar från den
nyligen redovisade slutrapporten. Av delredovisningen framgår per
oktober 1996 Boverketatt vissa justeringar lämpliga vidtaattanser re-
dan börDet enligt Boverket möjligt bort kravet på kvali-nu. att tavara
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byggnadsnämnden detärenden därenligt itetsansvarig PBL attanser
byggsamråd uppenbartmuntlig bygganmälan ochräcker med ären

lämnat slutredovis-nyligenobehövligt. Boverket har nämnts ensom
medhunnitsanalys inte iregeringsuppdraget varför någonning av

förevarande utredningsarbete.

definierasskall kvalitet4.6.1.2 Hur

med eller vad viklart definiera vadsvårtDet är att avses menarsom
definiera.det omöjligtoch medmed kvalitet, del påstår till är attatten

och brukar då inte sällan be-produktOftast förlmippas kvalitet med en
andra motsvarandestandardhar högretyda produkten änatt pro-en

-1994perfektion. Enligt ISO 8402ochdukter utförd med precisionär-
egenskaper hos objektalladefinieras kvalitet ettsammantagnasom

uttalade ochtillfredsställadess förmågaeller företeelse atten som ger
underförstådda behov.

inspektera ochfrånUtvecklingen har generellt gått synsättet att
endastvaror/produkter till det intekontrollera med fokus på äratt va-

det.och på vilketocksåerbjuds servicen görsättetutan manrorna som
konsumen-detkommit till insiktVidare har ärattomman

harorganisationspecifikationertens/brukarens krav och attsom en
och blimarknaden intekvar påoch infria vill ut-möta varaom man

"Total Quality Management"konkurrerad. brukar kallasDenna ansats
TQM.

följande. BeställarenutredningenkvalitetMed rätt avser
inbegriper deinfriad.kvaliteten Dettafår den beställda/byggherren att

faclcmässigt.involverade i projektetaktörer är agerarsom

kvalitetsfrågormedför arbetaSkäl4.6.2 att

byggnaderskadorFel och i4.6.2.1

småhusen, demiljonernabyggnader de 1,7våraMerparten cacaav -
bostädermiljonerinnehållande 2,3flerbostadshusen samt130 000 ca

och kontors-daghem, sjuhusskolor,lokalbyggnademade 200 000ca
underhållna harvälvälbyggda,det helabyggnader på samtär taget-

vilketfunderaanledningfinns dockgod inomhusmiljö. överDet att
ochallergierkonstaterade ökningendenbyggnaderna tillbidrag avger

tordebyggnadernauppträder iskadoröverkänslighet. Fel och varasom
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centrala i sammanhanget och inte sällan förekommer bristande under-
håll och felaktig användning byggnaderna. Utredningen har i detav
föregående redovisat uppgifter detta. Som framgår redovisning-om av

de s.k. ELIB och STIL undersökningama seen avsnittav 2.3 2.4-hade 93 000 6% småhus fuktskador källarei eller påca grundplanet.
Fuktskador i våtutrymmen noterades i sammanlagt 500 000 bostadslä-
genheter. En tredjedel alla lägenheter flerbostadshusi har låg luft-av
fuktighet relativ luftfuktighet mindre 30%. I femteän småhusvart är
luftfuktigheten under vissa delar året 45%, vilket bedömsöver ökaav
risken för allergiframkallande kvalster. Otillräcklig ventilation fanns
enligt undersökningen i sammanlagt 2,4 miljoner lägenheter. Fortfaran-
de, möjligheter under långtrots tid erhålla statligt ekonomisktatt stöd
för komma tillatt med radonrätta i bostäderna, finns många hus med
radonhalter överstigande gällande gränsvärden och byggregler. frågaI

hur de boende upplever inomhusklimatet kan bl.a. följandeom utläsas.
De bor i småhusen framför få klagomål på inomhusklimatetsom trots

det redovisatsatt finns betydande brister. Högsta frekvensensom nyss
klagomål framförs dem bor i nybyggda år 1988 ochav som stora
flerbostadshus. klagomålDe framförs boende i flerbostadshussom av
gäller främst luft, drag, instängdtorr luft, buller damm ochsamt smuts.
En liknande bild vad gäller klagomål på inomhusklimatet under-ger en
sökning Stockholms stad ombesörjt i flerbostadshus610 ochsom 500
småhus, totalt omfattande 15 000 lägenheter. Klagomålen ligger på en

hög nivå i desammantaget bostadshusen, det gäller husyngsta färdig-
ställda åren 1985 1990. Det måste frekvensen klagomålnoteras att-

husenvarierar mellan de bästaavsevärt i den åldersgruppen ochyngsta
de Isämsta. sammanhanget bör riksdagen vid flertalnoteras att till-ett
fällen under 1990- talet anvisat medel för brister och skador i bl.a.att
bostäder i ventilationssystemensamt skall till.rättas

STIL- undersökningen avseende tillståndet lokalbyggnadernai -uppförda år 1988 och tidigare visar på reparationsbehov ytterväg-av-
och fönster i omfattningen 4-5 den sammanlagdagar procent av arean.

Det största reparationsbehovet finns skolorna.i Ventilationssystemen
behöver åtgärdas i 12 hela volymen lokaler.procent Den störstaav vo-
lymandelen erfordrar reparationer ventilationssystemen uppvi-som av

skolorna 30%.sar
I avsnitt 2.5 har redovisats några undersökningar byggprojektav

härrör från början l990-talet. bl.a. dessaAv projekt, fallstudier,som av
framgår felatt åren. Exempel på dettaöver uteluft-samma ärupprepas
ventilerade krypgrunder, hög relativ fuktighet i betongbjälklag och
oskyddade väggsyllar betong.på Detta fel och skador bordeär hasom
kunnat undvikas med hjälp olika säkra kvalitetensätt att rutinersamtav
för uppföljning och återföring erfarenheterna från byggobjekten. Deav
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redovisade förhållandena beträffande ventilation vid handen denattger
ventilationskontrollen befogad.införda obligatoriskaår 1992 var

förvaltningenKvalitetsarbete byggområdet och i i4.6.2.2 på
praktiken

finns heltäckandeUtredningen konstaterar det någrainteäxmuatt sys-
förvaltningen.säkrar kvaliteten byggandet ochitem som

frågan byggkva-Byggkvalitetsutredningen fått iuppdragDet omsom
heltäckande kvalitetssäkringssystemlitet inventera vilkaär att som

förslag hur sådanafinns i byggbranschen idag och utarbetaatt om sys-
och förvaltning-snabbt skulle kunna introduceras byggprocessenitem

en.
redovisatdet föregående pågåendeUtredningen har inventerat och i

kvalitetsarbete exempel på användsinom olika områden sättsamt som
för förvaltningen. materialet,säkra kvaliteten i byggandet och Avatt

kan följande utläsas.främst SFK-byggs årskrönika för bl.a. Deår 1995,
flesta företag byggandet har någon form kvali-engagerade iär avsom

oftasttetssäkringssystem. förvaltningsföretagen saknas däremotBland
kvalitetssälaingssystem, detta de kommunala förvalt-särskilt gäller
ningsföretagen. med ISO -9000 utgångs-Kvalitetssälcringssystem som

företag och branscher inom byggan-punkt det förhärskande. Mångaär
och benämnerhar bas utvecklatdet med ISO 9000 systemegnasom

ofta branschanpassade ellerdem ISO-liknande Systemen ärsystem.
produktionssys-produktionskedja eller visstframtagna för viss etten

ISO-certifierade tredje-företag på byggområdet i SverigeFå ärtem. av
närvarande enligt vad utred-jämfört med övriga FörEuropa. är,part

byggentreprenadföretag i Sverige ISO-ningen funnit, endast ett
tid har några företagcertifierat. företagsfusioner underGenom senare

"blivit certifikat.av" med sina
för hur långt fö-byggs årskrönika år 1995Bedömningen i SFK- av

kommit i kvalitetsarbetet harskilda slag byggandet harinomretag av
Svensk Kvalitet.Utmärkelsenutförts enligt det används isystem som

arkitektföretag, tek-och företagsgruppernaCa 30 ipersoner var en av
och fastighets-byggentreprenörerniska konsulter, specialentreprenörer,

företagsledning,därvid bedömtförvaltare har intervjuats. harMan
arbetetdelaktighet, resultat imedarbetarnas och samtavengagemang

graderatsBedömningen har ivilken grad fokuserar på kundnyttan.man
långtkommit såskala på mellan där innebär1 5 attatt manmanen -

kvalitetsarbete. resul-Avkan tydliga resultat sitt angripasätt attse av
punkter liggergenerellt, dvs på allaframgår bl.a. företagentatet att
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omkring vilket innebär det i tillfrågade företag finnsatt ett systema-
tiskt i delarangreppssätt respektive företag.stora iInte något företagav
kunde uppnå Under år har fokusering ktmdnyttanpåman senare
ökat, särskilt i fastighetsförvaltande företag. Vidare har enligt bedöm-
ningen företagsledningarna hos byggentreprenörema kommit längst i
sitt kvalitetsarbete.

I andra länder ISO-certifieringär byggföretag vanligare här.änav
Inom EU byggindustriföretag700 ISO 9000/EN 29000 certifie-var ca
rade vid slutet år 1995. Uppgifterna hämtade i undersökningärav en

den Europeiska byggindustrins sammanslutning, FIEC, harsom utfört.
framgårDet i mycket få länderatt finns det effekternasystem mätaatt

hos byggföretag ISO certifiering. alltEtt antal beställare,störreav -
det, efterfrågar kvalitetscertifiering. Enligt undersökningenanges be-

dömer de svarande byggföretagenmerparten trenden till fortsattattav
ökning certifiering kommer hålla i sig. Det kan anmärkasattav att spe-
ciellt små och medelstora företag ISO standarder bättreatt äranser -
anpassade för tillverkningsindustrin och till byggprocessenssämre be-
hov. Detta ståndpunktär framförts också i Sverige liksomen som att
certifiering förenatär med relativt höga kostnader.

Det förefaller ISO-certifikaten har "symbolvärde"ett stort isom om
Europa, eftersom certifieringsverksamheten omfattande,är trots att

inte har metoder eller har effekterna verksamheten.mättman Somav
exempel på säkrasätt angiven kvalitet och däratt dessutom uppfölj-en
ning effekten skett kan det s.k.nämnas VASKA- projektet. Påav Bo-
stadsmässan i Umeå år 1987 uppfördes experimentbyggnadspro-som
jekt vattenskadesäkra bostadsbygganader. Genom projektera ochatt
bygga med hänsyn till kända vanliga orsaker tilltaget vattenskador

granska alla konstruktionersamt att och utföranden särskiltgenom mot
upprättade VASKA-regler avsikten erhålla installationer, Våtrumattvar
och kök där vattenläckage snabbt kanett upptäckas så att vatten-en
läcka inte omedelbart leder till skada och alla installationerstor att ären
bl.a. lätt åtkomliga för eller byta Efteratt tio års brukstidut.reparera av
bostäderna har berörda fastighetsägare, konsulter, för-entreprenörer,
säkringsbolag, myndigheter och brukare intervjuats. Resultaten av upp-
följningen, bekostad Boverket och BFR, kommer redovisas underattav
år 1997. Det vattensäkra byggandet omfattar lägenheter200 till en pro-
duktionskostnad 130 miljoner kronor. Tilläggskostnaden för de s.k.av
VASKA-åtgärdema bedöms uppgå till 0,5 produktionskost-procent av
naden. Uppföljningen vid handen efter tio år har inte endaattger en
vattenskada inträffat. Erfarenhetsmässigt drabbas 3 bo-procentca av
stadslägenhetema allmänheti vattenskador varje år; 1987 enligtav var,
uppgift, medelskadekostnaden lägenhet 20 700 kronor. För de lä-per
genheter ingår i VASKA-projektet skulle detta innebärasom att extra-
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kostnaden för det vattenskadesäkra utförandet skulle finansieradvara
kortareinom tid år. exempel kvalitetsarbeteEtt på bi-än tre annat att

dragit till kvalitetsbristkostnader minskat de erfarenheter P-äratt av
märkningssystemet kan dras efter åttaårig användning.som en ca

Utgångspunkten för alla förändringar arbetssätt och arbetsorgani-av
sation problemmåste rimligen skall lösas eller miss-att ettm.m. vara
förhållanden till. fallet också det gällerDetta givetvisrättas närär att
använda sig olika hjälpmedel säkra kvaliteten i byggandet ochattav
förvaltningen. Som framgått bl.a. SFK-byggs årskrönikor efterfrågasav
ofta kvalitetssystem beställare i olika led. Utarbetade upplevssystemav
dock de berörda betydelseha ringa vid valet den skall fåav av som
konsultuppdraget eller entreprenaden. följs sällan eller aldrigDessutom
kvalitetsdokumentet sådana förhållandenUnder det inte svårtärupp.

förstå uttalanden kvalitetsdokumentenatt är pärmarattsom en massa
bokhyllanstår i och samlar damm. naturligtvis meningslöstDet ärsom

dokument och för kvalitetsarbetet derutiner inteupprättaatt om an-
vänds.

byggområdet kan kvalitetsarbetetInom i Sverige ha kommitsägas
allvarigång på under l990-talet. Några erfarenheter kvalitetsarbetetav

deni meningen har kunnat konstatera de praktiska effekternaatt man
detta formi bättre byggnader kan inte föreligga. Heltäck-sägasav av

ande finns den enda skulle inklu-inte i meningensystem systematt ett
dera alla faser på byggområdet och förvaltningen också densamt per-
sonliga kompetensen och agerandet. skulle de olika delsyste-Däremot

finns kunna fogas till enhet. Kvarståendestörremen som samman en
brister dock mätmetoder saknas och uppföljningar har utförtsinteär att
för med dra ochsäkerhet kunna slutsatser sättenatt att systemen att
säkra kvaliteten ftmgerar det tänkt, dvs. byggnaderna blivitattsom var

förbättre. finns således behov utveckla mätmetoderDet att attav m.m.
kunna avläsa resultatet kvalitetsarbetet.av

det redovisade framgår säkra kvalitetenAv materialet isättenatt att
de enskilda företagen riktar på delar produktionskedjan ellerin sig av
vissa processer.

Utredningens bedömning: närvarande finns inte inom sig byg-För vare
gområdet eller byggnadsförvaltningen heltäckande kansystem som
introduceras. därför det följande frågor denUtredningen itar upp om
fortsatta med kvalitetsfrågor.utvecklingen arbetetav
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Fortsatt arbete med kvalitetssystem

Aktörerna i byggandet förvaltningenoch bör söka få till stånd en sam-
ordnad analys problemen i de skilda leden byggandeti med inrikt-av
ning på samordning kvalitetsarbetet mellan de olika aktörema. För-av
slag till heltäckande bör därvid fram.system tas

finnsDet många bidragande orsaker till kvalitetsarbetet inom byg-att
gområdet kommitinte särskilt långt jämfört med många andra sektorer.

förhållandeEtt byggnad producerasär många olika produkter,att en av
komponenter och aktörer. bestårByggprocessen olikamånga faserav
och ställer och skildavitt anspråk på säkra kvalitetenstora sätten iatt
slutprodukten, dvs. byggnaden. Aktörema kommer från många olika
företag och delbranscher med skilda företagskulturer.vitt Aktörema

deltar i projekten måste ha teoretisk och praktisk kunskaprätt så-som
väl inom utanför det yrkesornrådet. De material och ämnensom egna

används i byggnaden fungeramåste för ändamål och till-avsettsom
med andra material och negativt påverka hälsaämnen utan attsammans

och säkerhet Produkterna och komponenterna tillverkasetc. radav en
olika företag. Det finns uppskattningsvis 50 000 olika material ochca
komponenter välja bland. utveckladeDe standardernaatt ursprungli-är

avsedda för produkter. Varje material i sig kan uppfylla ställdagen
krav enligt överenskomna standarder kan tillsammans med andramen
också standardiserade produkter icke önskvärt slutresultat. Pro-ettge
duktkombinationen skall dessutom fungera för sitt ändamål under lång
tid. Detta förutsätter underhåll, detvilket sker felaktigt kan förstöraom
eller försämra produkters eller produktkombinationers prestanda och
bidra till skapa dålig inomhusmiljö. flestaDe vistasatt t.ex. ien av oss
någon inomhusmiljö under 90 vår livstid. Inomhusluftenprocentca av
har således betydelse för byggnaderVåra betingar eko-stor storaoss.
nomiska värden. Byggnaderna och anläggningarna har vidare lången
livslängd och skall fungera varierande påfrestningar.trots
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Försök beskriva mångfalden aktörer i byggprojekt.att ett

Projektering Byggande Förvaltningm.m.
Byggherre/
beställare Byggentreprenör Fastighetsägare

Konsulter: Underentreprenörer: Förvaltningsbolag
Arkitekt ventilation Teknisk förvaltning
Tekniska konsulter rörinstallation Ekonomisk förvalt-
grundläggning el, mark, målare ning
statiker mattläggare
installation
ventilation

Möjligheten ändamålsenliguppnå slutprodukt, färdig byggnadatt en en
eller anläggning, kräver val ochmaterial metoder baseras på erfa-att av
renhet. Erfarenhet kan byggas efterhandi tidigare misslyckan-upp av
den förutsatt erfarenheten tillvara, förfarande vanligtatt tas ett som var

bl.a.i bondesamhället med lokala timmermän. tidsI vår byggande med
otal specialister, utvecklade beräkningsmetoder och simuleringsmo-ett

deller borde inom byggandet material och konstruktionslös-t.ex. nya
ningar kunna liten skala före fulli marknadsinüodillction. Detutprovas
måste konstateras erfarenhetsåterföringen inom byggområdet fLmge-att

dåligt uppföljning erfarenhetsåterföringoch grundstenartrots att ärrar
för utarbeta kvalitetensäkra i hela byggandet och förvalt-att sätt att
ningen. Denna uppföljning och erfarenhetsåterföring inbegriper själv-
fallet såväl former för samarbete och kommunikation praktisktsom
arbete. Uppföljning och erfarenhetsåterföring "de goda exemplen"av

därrapportering skador finns eller uppkommer uppslag tillsamt ger
checklistor, egenkontroller och andra säkra kvaliteten.sätt att

Utredningen har uppdragi utarbeta förslag hurnämnts attsom om
heltäckande snabbt skulle kunna introduceras bygg-i och för-system
valtningsprocessen. det föregående har utredningenI konstaterat detatt

finnsinte några heltäckande byggområdetpå och inom förvalt-system
ningen. Innan ställning kan till hur sådant skulle kunnatas ett system se

och på vilket det skall introduceras måste enligt utredningensut sätt
uppfattning kvalitetsarbetet utvecklas avseendeni vissa och intensifie-

hänsynMed till det redovisade det lämpligt och nödvändigtär attras.
aktörerna byggandeti och förvaltningen möjlighet komma medattges
förslag till hur bl.a. beställarkompetens, nyckelpersonersvissa kompe-

kommunikationsproblemen skulle kunna lösas och kvalitetentens samt
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säkras byggandet.i det följande diskuterasI formerna för och innehål-
let i sådant samarbete.ett

Inriktning kvalitetsarbetet heltäckande kvalitetssystemmot ettav

olikaDe säkra kvaliteten kan för närvarandesätten in-att sägas vara
riktade på olika delområden byggandet och förvaltningen. Ett hel-av
täckande måste i byggandet och förvaltningen inbegripa allasystem
nivåerna, från den enskilda standardiserade byggprodukten eller kom-

skall lämplig för sitt ändamål och dessutom lämpligponenten, som vara
tillsammans med andra omgivande produkter, till de enskilda aktörerna,

på byggområdet många. Alla aktörer måste hasammantaget är ettsom
yrkeskunnande för bidra med speciellasineget pusselbitatt

arbetsmoment och också kunna den till andra i pussletavpassa
byggobjektet ingående bitar. Slutligen krävs uppföljning denen av
totala färdiga produkten med hänsyn till kundsynpunktertaget m.m.
och tillbakaföring erfarenheterna till alla aktörer.en av

det följandeI försök i punktforrn beskriva ingrediensernagörs ett att
heltäckandei kvalitetssystem.ett

Säkring enskild produkt till innehåll och prestanda ut-av genom
veckling mättelmik och metoder, Standardisering, stickprovsupp-av
följning. sällan ellerYtterst aldrig har hittills vidtagits uppföljningar
för hur produkten tillsammans med andra produkter iatt se passar
sin omgivning. Standarden utslag vilka prestandaär ett av man pro-

produkten Exempelvis pågår inom EU omfattandevat mot. ett ar-
bete med komma fram till den frivilliga CE- märkningenatt av
byggprodukter enligt kraven byggproduktdirektivet.i I byggpro-
duktdirektivet, har inarbetats 2 §, tekniskai BVL ställssom egen-
skapskrav den färdigapå byggnaden. Byggprodukter skall vara
lämpliga för avsedd användning och det de har såda-anges vara om

egenskaper det byggnadsverk vilketi de skall ingå kanattna upp-
fylla de tekniska egenskapskraven. Byggproduktema avses provas
på olika för få klarlagt de uppfyller krav på bärför-sätt att t.ex.om
måga, säkerhet i händelse brand, skydd med hänsyn till hygien,av
hälsa och miljö etc.

Säkring de enskilda aktörernas yrkeskunnande auktorise-av genom,
ring/licensiering, erfarenhetsåterföring. Fungerande procedurer bör
kunna utarbetas för utfärda eller dyliktintyg på någon besitteratt att
både teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet verifierad genom
uppföljning verkliga objekt. Forsknings- och utbildningsorgani-av
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sationer på alla nivåer byggbranschen själv inklusive bygg-samt
nadsförvaltning måste ha för fruktbart utbyte skeransvaret att ett
mellan forskning, utbildning, praktisk tillämpning och utförande. I
detta ligger också hitta och former för fortlöpande försevägaratt att
certifieringsorgan eller liknande med underlag för innehållet i certi-
ñkaten eller intygen. de fall certifieringsformerI används bör också
formerna för förnya fråntaoch utfärdatnågon certifikat/ intygatt ett
utarbetas.

Säkring inom de enskilda företagen olika admi-t.ex.av processer,
nistrativa och andra certifieringrutiner enligt ISO- systemetgenom

manualer/handböcker, processanalyser, utbildning,m.m.,
benchmarking. Kvalitetsarbetet måste ha sin bas företagsled-i att
ningen formulerar och beslutar mål och åtaganden medom avseen-
de kvalitet.på Detta grund för företaget skall utarbeta olikautgör att

säkra kvaliteten i arbeten utförssätt påatt entreprenad.t.ex. som
vanligt förMest närvarande företag sig ha ISO- lik-är att uppger

nande eller ISO-baserade framgåttSom kan uttolk-system. egna
ningar ISO-standardema, speciellt det inte hur tolkningav om anges
skett, försvåra samarbetet. Intressentema inom byggsektom har ef-
fektiviserat byggprocessen utarbeta branschgemensammaattgenom
handlingar och för upphandling, kontrakt och genomförandesystem

entreprenader. Möjligheter finns måhända ISO 9000 på lik-attav
nande kan bidra till effektivisering byggprocessensätt en av om

uttollcningar innehåll i ISO- strukturengörsgemensamma av avse-
ende delar byggprocessen. led denSom i riktningen, hart.ex. ettav
med bl.a. ekonomiskt stöd från ochBST m.fl.,BFR utarbetats väg-
ledning för uttolkningen SS-EN ISO 9001 för användning inomav
byggsektorn Rätt kvalitet byggprocessen,i ISO 9001, Björk-
man/Ranhem, 1995.

fasenDen sista utvidgning punkt 3 nåttär när ett stegen av man
längre, nämligen till också inbegripa kunden omvärlden i sittatt
kvalitetsarbete. detta krävsFör användning procedurer tarav som
sikte på säkra kvaliteten med hänsyn till förhållanden liggeratt som
utanför företagets verksamhet påverkar verksamheten,men som ex-
empel på detta TQM, olika utrnärkelsesystemQFD, såsom USKär

erfarenhetsåterföring, benchmarking. samordningDenna medm.m.,
andra aktörer måste särskilt betydelsefull byggom-inomanses vara
rådet.
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Utgångspunkter för branschsamarbete brister pr0jekterings-, bygg-i-
och förvaltningsprocessen

Enligt tidigare redovisade undersökningar och inhämtade synpunkter
kan följande frågor de problemen kvalitetsarbetet:iutgöra störstaanses
formulering beställarlcrav kommunikationsproblem mellan allasamtav
aktörerna i hela byggprocessen och förvaltningen. Utredningen har i
det föregående redovisat det pågående kvalitetsarbetet fördelat på pro-
jekterings-, bygg- förvaltningsskedena. redovisningenAv kansamt
bl.a. följande förhållanden och meningsskiljaktigheter utläsas:

A. Projekteringsskedet
Verksamhetsprogram sällan.upprättas0
Konsulterna uppfattar beställaren endast pliktskyldigt efterfrågaratt0
kvalitetssystem. tillHänsyn sådant finns eller inte inte vidtasom
upphandlingen konsulter.av
Projektörema dåliga på uppskatta hur lång tid de behöver förär att0
projekteringen. ekteringstidplanerProj inte i varje projekt.görs upp
Beställaren preciserar inte sina krav. Detta måste ske tidigt för att0
undvika ändringar i efterhand.
Vid projekteringen råder inte sällan oklarhetstor är0 om vem som
projektledare och installationssamordnare.
Brister finns i bygghandlingar-na, vilket främst beror på bristande0
samordning mellan olika konsulter och därefter tidsbrist.på
Projekteringsgenomgångar förekommer sällan före byggstart, vilka0
borde ske för minska problemen vid övergång mellan projekte-att
ring och byggande.

rSkilda uppfattningar vilken betydelse ersättningsforrnen har för0 om
kvaliteten. Många konsulter beställareoch löpande räkningattanser

bäst kvalitet och fast pris sämst.ger
Det råder också skilda uppfattningar vilken entreprenadform0 om

leder till bäst kvalitet. Enligt konsultema generalentrepre-som ger
nad eller samordnad entreprenad bäst kvalitet medan entreprenörer-

förespråkar totalentreprenad. Beställare å sin sida att tota-na menar
lentreprenad måste hårt för bli bra.styras att

förParametrar kvaliteten utförtpå arbete saknas iatt mäta stor ut-0
sträckning.

ByggskedetB.
överföringBättre information krävs mellan olika aktörer helaiav

processen.
Olika specialister producerar oberoenderitningar varandra utan0 av
samordning, vilket leder till kvalitetsbrister.
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Brister i bygghandlingama. saknasDet detaljerade anvisningar0 om
vad bygghandlingama skall innehålla.
Brister i kontraktsgenomgångar för säkerställa klarar0 att att man ar-
betet och kraven klara och entydiga.att är
Byggtiden för kort.är0
Översyn behöver lämpliga deltagaregöras0 förrepresentanterav -
underentreprenörema m.fl.- vid byggmöten med beställaren. Det-

gäller kvalitetsronder.samma
Beställaren efterfrågar ganska ofta kvalitetsplaner, följer sällan0 men

dem. Entreprenörerna efterfrågar kvalitetsplaner hos unde-upp
och följerrentreprenörema dem jämförelsevis något oftare.upp

Kvalitetsplanema följs totalt inte isett tredje byg-än vartupp mer
gobjekt vid slutbesikmingen.
Kvalitetssystem saknas ofta hos specialentreprenörer; i elbranschen0
förekommer kvalitetssystem och avsaknadmest iärsystem störstav
ventilationsbranschen.
Metoder för mätning kvalitetsfel bör utarbetas.0 av
Drift- och skötselinstruktioner relationsritningar lämnas0 samt sent,
inte sällan förrän vid slutbesiktningen.
Materialleveranser fel i femär leveranserna. Vanligast0 procent av
därvid leverans vidär fel tidpunkt. Kvalitetsfelen upptäcks lika ofta
vid mottagningen materialet vid den tidpunkt då de redanav som

på plats.satts
materialBrister finnas i kontroll kommer till byggar-0 anges av som

betsplatsen förvaringi och skydd materialsamt och konstruktio-av
ner.
Bättre samverkan mellan alla i erfordras.0 parter processen
Fler aktörer borde närvarande vid överlämnandet projektet.0 vara av
Brister i avslutning projektet. Uppsamlingsmöte med lämpliga0 av
aktörer byggherre, projektörer, byggare, underentreprenörer måste
hållas för klarlägga vad varit bra i projektetatt respektive måstesom
förbättras.

C. Förvaltning m.m.
Byggherren/beställaren/förvaltaren har ofta flera olika roller i bygg-

Rollen byggherre och brukare, ansvarig för denprocessen. som som
totala kvaliteten hos slutprodukten föransvarig hur kommunika-samt
tionen fungerar mellan alla aktörer i byggprocessen. Inte minst viktig är
erfarenhetsåterföringen från förvaltningen till och ombyggnadny- av
byggnader.

Kvalitetsarbetet har ökat främsti statliga och landstingskommunala0
företag. sådanEn tendens likainte tydlig i de kommunalaär och



Kvalitetssystem162 SOU 1997: 177

allmännyttiga företagen. Alla dock kvalitetsfelenär attense om
måste minska.

den kommunala sektorn finns inga kvalitetssystem.Inom nästan0
Byggledning sköts sällan byggherre/förvaltare. statligainte I och0 av
landstingskommunala företag oftare byggledningsföretaganlitas än
vad fallet i allmännyttiga företag.är
Statliga och landstingskommunala byggherrar kräver ofta kvalitets-0

bygg- specialentreprenörer.och Revision systemensystem av av
dock sällan.görs mera

dokumenterade kvalitetssystemBrister föreligger vad gäller krav på0
vid tekniska och administrativa förvaltningstj änster.
Kvalitetsplaner däremotavlcrävs ofta byggentreprenörer något0 men

oftare krav kvali-sällan konsulter. och landsting ställer påStatmer
tetsplaner andra byggherrar/ förvaltare.än

upphandling ställs oftast statliga ochKrav på kvalitetssystem vid0 av
landstingskommunala förvaltningar.
Kvalitetsbristkostnader sällan den verksamhetenimäts0 egna av
byggherrar/iörvaltare. behöver utarbetas.Mätrnetoder Större ly-
hördhet kunskapönskas mellan olika i och bättreparter processen

beständighet.materialens långsiktiga egenskaper ochom
ekonomiska drift- underhållskosmaderDen redovisningen och0 av

till funktionella byggnadsdelar tilltiden måsteöver nyttaanpassas
vid och ombyggnad.ny-

långsiktiga fLmktio-Behov föreligger utveckla formuleringatt0 avav
nella och tekniska krav byggnader och anläggningar.på

underlagenkunna iredovisade punkterna tordeDe utgöra ett ettav
och med vilkabranschsamarbete för fram till vilka problemennå äratt

vilken betydelse avsak-medel de kan lösas. Exempelvis kan klarläggas
aktörerna objektet och slutligennad verksamhetsprogram har för iav

Vilkenavseende kvalitet, kostnader ef-på den färdiga byggnaden etc.
tidplan och tidsåtgångfekt projektöremahar oförmågan hos att ange

ofta det enda klartför sammanhanget, detprojekteringen i sägsnär att
tidpunkten för färdigstäl-byggherren/beställaren haruttalade krav är

entreprenadfonnens betydelse för kva-landet Aktörema oenigaär om
uppföljning fak-liteten. klarläggasFrågan borde lämpligen genom av

tiska objekt.
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4.6.2.3 Kvalitetsfelkostnader m.m.

finnsDet flera vägande skäl ökatungt systematiskt arbeteatt ett mer
för säkra kvaliteten i byggandet och förvaltningen.att främstaSom skäl
bör bättre byggnader,nämnas möjligheten minska kostnaderna iatt
byggandet och förvaltningen och erhålla nöjdare kunder. Vidareatt
torde konkurrenskraften utanför landet öka och skapa exportmöjlighe-
ter.

Inom andra områden byggandet har uttalat kvalitetsarbetetän pågåttett
under längre tid. I många och undersökningar arbe-rapporter attanges

med kvalitetsfrågor myckettet lönsamt.är Lönsamt i den meningen att
det bland ekonomiska resultat, lcundtillfredsställelseannat ochger or-
ganisationsutveckling. Institutet för strategisk planering i USA The
Strategic Planning Institut investeringar kvaliteti den endaatt äranser
investeringen under alla omständigheter leder till bättre fmansi-ettsom
ellt resultat.

I från EU-kommissionen, Therapport European Way Exel-en to
lence, redovisat tidigare i detta kapitel, har företagen, dock inga
byggbranschföretag, och organisationerna förändringsbehov tillangett
följd olika problem. Bland har behoven formulerats kravannatav som
på bättre beständighet hos produkten, behov bättre kundorientering-av

och behov kunna homogen Verksamhetsinriktningatt tillen av ge en
hela företagsgruppen. Ytterligare exempel på problemfonnuleringar är
följande. Negativ framtoning organisationen, företagets överlevnadav

långpå sikt, arbetskonflikt och dåligt resultat, produktkvalitetsproblem,
internationalisering marknaden, finansiella problem, förändringar iav
kundbehov, företagsledningsproblem till följd utökning organisa-av av
tionen decentralisering.samt

Efter ha tagit i anspråk olika hjälpmedel för lösaatt angivnaatt pro-
blem har alla företag bättrenått resultat. Bland de hjälpmedel som an-

och varit positiva kanvänts benchmarking,nämnas ISO 9000, mätning
tillfredsställelsen hos kunder och anställda, erfarenhetsåterföring,av

utbildning, European Quality Award kvalitetsutmärkelse och auktori-
sering/licensiering,

Företag och institutioner uppnådde förbättrade kvantitativam.m. re-
sultat. Som exempel kan förbättring produktivitetennämnas medav
30%, reduktion kvalitetsfelkostnader med ökning50%, mervärdetav av
i produktionen, ökning vinsten med 14%, årlig minskning in-av av
köpspriser, försäljningsökning, minskning leveransförseningar, ök-av
ning elevantalet, minskning sjukfrånvaron, minskningav av av ar-
betsolyckor från till66 21% på fyra år, kvalitetsfelkostnadema sjun-ca
ker stadigt.
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antal studier genomförts Eurobarometem på begäranEtt som av av
kommissionen effekter företagens eko-EU- kvalitetssystemens påom

kvalitetsled-nomiska resultat tillämpningen strategier förvisar att av
ning leder till resultatförbättringar dels färre fel och kasseringargenom
och dels förbättrade Betydande kostnadsbesparingar harprocesser.
konstaterats.

felkostnader byggandetOlika studier har utförts för bedöma i ochatt
andra kostnader för fel andra industri-inom områden. Ofta uppskattas i

till företagets10 40 % omsättning.er av-
omfattningen kvalitetsfelkostna-Svenska studier vari undersökts av

dema byggindustrin har utförts bl.a. och med stödi FoU-Väst CTHav
bland Resultatet undersölmingarna lederBFR och SBUF.annatav av

till slutsatsen arbeta med kvalitetsfrågordet mycket lönsamtäratt att
och minska kvalitetsfelkostnaderna.

Kostnader för under produktionsskedet harfel uppträder av ensom
del forskare produktionskosmaden bl.a.angivits till 6% Augusts-ca av

m.fl., byggandet-kvalitetsfelkosmader,Kvalitet i 21, CTHrapportson
enligt andra forskare. Belopp1989. felkostnad underskattadEn ärsom

dessutom undermotsvarande produktionskostnaden bedöms4%ca av
förvaltningsskedet Hammarlund ochbehövas för fel bl.a. Jo-rättaatt

kostnader för felsephson, 1991. Till detta skall läggasCTH som upp-
projekteringsskedet underträder och under ochrättas samtprogram-

uppskattas felkostna-material- och maskintillverkning. Sammantaget
den dess totalkostnad,för byggprojekt överstiga 10%avsevärtett av

vid byggande småhus.vilket skulle betyda kr100 000 ettavca
förbättringsmöjligheteridentifieraprojekt har sökt iI ett annat man

Kvalitetsfelkostnader påHammarlund, 90-byggandet Josephson och
faktiska byggprojekt.baserad på sjutalet, 9608. StudienFoU-Väst är

Kostnaden för till felenTotalt registrerades fel.2879 rättaatt motsvara-
Tidsåtgången för felkorrigeringende produktionskostnaden.4,4% av

produk-arbetstid. Projektering ochyrkesarbetamas7,1%motsvarar av
Till varderafelkostnaden.tionsledning svarade för 25% av ar-var av

kunde hänföras 1/5 fel-betsutförande materialleveranserrespektive av
kostnaden.
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Felkostnadema Orsakerär att %per ursprung
hänföra till följ ande Projektering Produktions- Arbetsut-
faktorer % ledning utförande

Bristande 50 35 42 70engagemang
orsak: "glömska 55 %,
slarv 40 % och
"medvetna fel %5

Bristande klmskap 29 44 34 12
orsak: bristande

kunskap 55 %, bristande
färdighet 27 % samt
bristande erfarenhet 18 %

Bristande information 12 18 11 6

Därtill skall läggas risktagande 6% 3%. Här återges intesamt stress
fördelning per ursprung.

Resultatet speglar respektive arbetsuppgifter. Projekterings-grupps
uppdrag omfattande och kräver bredär kimskap kontakt medsamt
många aktörer.

Väl hälften felkostnadenvärt att är denotera i undersöktaatt av
projekten hänföra till bristandeär bristandeatt Ettengagemang. enga-

definierat glömska, slarv och medvetna fel återfinnsgemang som
främst i arbetsutförandet 70 procent också i alltför hög grad imen - -
projektering och produktionsledning. Enligt utredningens uppfattning
torde denna fel kunna minskas med kvalitetshjtyp älpmedelavsevärtav
såsom checklistor och egenkontroller baserade på fellistor. tredjedelEn

felkostnadema dei objektensju kan hänföras till bristande kunskap,av
vilket i sin förklaras till bristande80 ktmskaptur hosprocentca av
proj ektörer och produktionsledning.

I andra undersökningar har framkommit tyngdpunkten i kvali-att
tetsfelen ligger dei tidigare faserna byggprocessen dvs. projekte-av
ringsfasen. Brittiska forskningsresultat indikerar 90att procentca av
felen hänföra till ekterings-är proj och byggprocessenatt med lika för-
delning.
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Behov hela byggprocessen4.6.2.4 samarbete i ochav
förvaltningen

byggbranschens kvalitetsråd bör bildas. rådet bör medverkaEtt I aktö-
byggområdetpå och förvalmingsverksamhet försäkringsbo-i samtrer

lag och finansieringsinstitut. sådant börArbetet i råd inriktas påett
samordning kvalitetsarbetet hos aktörerna för säkra kvaliteten iattav
byggandet och förvaltningen. bör åstadkommaInriktningen att ettvara
heltäckande kvalitetssystem.

Allt samarbete kräver tydlig kommunikation och förutsätter atten par-
förstår innebörden den begreppsapparat skall användas.iterna som

Även vardagliga missförstår och misstolkar varandra,i situationer vi
vilket kan förklaras har skilda bakgrunder, erfarenheter ochviattav
traditioner relatera till. särskilt tydligt skall knytablir viDetta näratt

affärskontakter kulturella skillnadernamed länder. måsteDet.ex. nya
vi lära överbrygga. betydligt svårare hjälp-dockDet äratt att utanoss
medel hitta för språk" inom avancerade"pratavägar t.ex.att samma
tekniska områden. beställda produktens prestanda måste fortlö-Den
pande Utvecklingmed den levererade. intematio-överensstämma av
nella standarder språk. bradärvid gångbart exempel påEtt inter-är ett
nationella skallstandarder till musikstycken. kunnaFörär attnoter man
spela tillsammans förutsätts dock de musicerande kunna hantera ett
instrument medoch i vissa fall till och instrumenttyp samtsamma av
kunna utbild-läsa avancerad musikutövning destoJunoter. mermer

och erfordras. dessutom oftaning övning Orkestem är sammansvet-en
sad för framgång ochmed ingående deltagare nåattgrupp somsamma
bli efterfrågade under lång tid.har arbetat tillsammans

orkesters arbete musikstycken i konsertpro-En från inövning ettav
skulle kunna jämföras med arbetsmomenten i byggprojekt frånettgram

fleraprojektering, byggande till färdigställande. avseendenIprogram,
exempelskulle arbetet med musikprogrammet kunna påutgöra ett

benchmarking Jämförelsen kan på behov ochför byggprojekt. visa
aktörer och mellan demetoder överbrygga "luckor" mellan inomatt

byggprojekt det oftast så aktö-olika faserna byggprojekt.i I är attettett
folkställer med det finnsvarierar. Byggentreprenörema somrerna upp

ochtillgängligt underentreprenörer anlitas varierarför tillfället. De som
ställer de medarbetare intenaturligtvis också med är upptagnasomupp

samtidigt, bristandra detta och i påi projekt. något överbryggaFör att
utförda projekt, försökaerfarenhetsåterföringar och uppföljningar av

beställa-"säkra" kvaliteten det sällanförekommer inte att
nyckelpersonerren/byggherren under hand kräver vissa namngivnaatt

skall arbetslaget.ingå i
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För åstadkomma byggnadsverkatt ett iär frånmomenten processen
till färdig produktstart mycket längre in konsertprogram.än övaatt ett

I byggprocessen pågår arbetet under lång tid och alla aktörer vistas inte
i samtidigt. verklighetenI har inte aktörerna alltidens samma rum ens

tillgång till bygghandlingar/noter förväntas ändå slutförasamma men
byggprojektet/musikstycket till beställarens/publikens belåtenhet. Hur
skall det då bli möjligt med dessa förutsättningar åstadkommaatt en
färdig fungerande helhet Vid inövning musikstycket finns detav en
dirigent, bl.a. med hjälp partituret har hela orkestem i sin handsom av
och har tänkt tolkning verk.ut Det blirtonsättarens säkertsom en av
inte tolkning tänkt sig och det blirtonsättaren olika tolk-samma som
ningar beroende på dirigent. Men det blir helhet och dirigenten fåren
genomföra sin tanke till slut. I byggprojekt kan dirigenten liknasett vid
beställaren/byggherren.

En viktig förutsättning för bra resultat i byggprocessen själv-ett är
fallet aktörerna åtminstone föratt sig kunniga på sittär område. Envar

kan hitta kommuniceraatt medett sätt varandra.attannan man
Till börja med måsteatt i fallvarje så långt möjligt sä-man vara - -

ker på de i projektet ingående aktörernaatt har kompetens.viss Det
står till buds därvidlag utbildningvissär på något kansom sättsom

veriñeras, med visst innehåll,t.ex. certifikat/intyg påetten examen att
genomgått viss teoretisk och/eller praktisk utbildning. För för-man att

säkra sig viss yrkeskompetens måste självfallet praktisk erfarenhetom
också ingå i certifikatet. kanskeDet finns anledning undersöka huratt
musikutbildningen upplagd vad gällerär teoretiska och praktiska in-
slag i utbildningen. kunnaFör informationatt inte förstörata emot -
eller skada det utförts tidigarei arbetsmoment bör jag också kun-som -

tillräckligt mycket dessa utföraFör mitt arbetsmo-moment.na attom
väl och överlämna detta till denment skall vid dämäst bör jagtasom
känna till tillräckligtäven mycket dennes I mitt kunnandemoment.om

bör ingå delviss i byggprojekt normalt omgivandenärmasten av ar-
Överföringbetsmoment. information mellan olika yrkeskategorierav

i undersökningar kvalitetsfel problem. I dettaanges ett stortav som
inbegrips då ofta svårigheter för beställaren/byggherren formuleraatt

krav på slutprodukten.rätt denAtt färdiga byggnaden skall fungera
måste stå klart för alla ingående aktörersystem projektet.isom

Omedelbart efter konserten genomförts får orkestem ochatt inte
minst dirigenten resultatet sinmöta prestation åhörarnasav genom re-
aktion. Recensentema berömmer påpekar också skoningslöstmen
felsteg och misslyckanden. förfarandeEtt del utövningenärsom en av

verksamheten. Inom byggområdet borde flertal deettav momentav
och inslag återfinnas finns i förbereda, inöva ochattsom processen
framföra musikstycke med ojämförligt tidsåtgångett för de tidi-störst
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byggområdet, vilket ocksåfaserna. Tidsmässigt bör inomävengare
tidkvalitetstänkande, läggas på dehandböcker ibetonas i merm.m.

kan svårt och omöj-skedena byggprojekt.tidigaste i Det t.o.m.ett vara
faser byggprojektetonödiga kostnader iligt och förenat med att sena av

projekteringsfasen.undertill fel begåtts tidigt,rätta t.ex.som
betonas.och kompetens kanByggherren/beställarens roll inte nog

byggnadsverket, vilket betonas ihar dessutom förDenne ansvaret
den kompetens erford-byggherren/beställaren självPBL. inteHar som

för ändamålet. upphandlaeller hon anlita konsult Attmåste hanras en
viktiga vid urvaletkunskap. Vilka faktorersådan kräver också ären

konsultens skicklighet bästafå kännedom Detoch hur skall man om
aktörs kompetenskonsultens eller någonfå klarhet i ärsättet att annan
kanutförda arbeten uppvisas. Inomsjälvfallet resultatet tidigareatt av

systematisk erfa-praktisktbyggområdet och förvaltning saknas taget
fel tidigarebyggprojekt därrenhetsåterföring. deMånga är samma som

begås.
kompetens formule-håll har beställarensPå många insett attattman

avgörande förgenomföra upphandlingarra/precisera krav och är ut-
Byggherren har dessutomvecklingen inom byggande och förvaltning.

bestämmelserna iför arbetena utförs enligt PBL, attansvaret att prov-
väsentliga tek-och kontroll utförs tillräcklig omfattningning i attsamt

lagstiftningen uppfylls; egenskap-niska egenskapskrav ställs isom upp
önskemål och in-med byggherrensskrav torde sammanfalla egnasom
mellan ktmd, be-samspeletallt klarareframstår ocksåDet atttressen.

helhetssyn ochbättreutvecklas förställare och utförare måste ettatt en
medByggsektorns aktörer hartydligare produktansvar skall uppnås.

för och fastighets-kompetensutredning bygg-stöd utförtBFRav en
efterfrågan utbildningbekräftas påutredningensektorn, KOMPUT. I

Ingenjörsvetenskapsakademien, har iIVA,för beställare sektorn.inom
bestäl-samhällsbyggnad" lyft fram just"Kompetens inomprogrammet

syftarbyggande och förvaltning"larrollen. Projektet "Beställarrollen i
analysera behovbeställarrollen ochtill strukturera synpunkter påatt av

skriftenredovisas i Kompe-kompetensutveckling. Tankegångama
fokus, IVAsamhällsbyggnad, Byggherren itensutveckling inom

1997.
beställarens/byggherrens roll har Byggan-förbättraSom led iett att

örsföretagenoch AIArkitekt- IngenjKontrakts Kommitte BKK,dets
handledning upphandla"AttArkitektförbundet utarbetatAB samt en

Handledningen1997.februariarkitekt- och teknikkonsulttjänster"
upphandlare.vänder till offentligasig primärt

bestäl-utvecklingarbetar medkommunförbundet m.fl.Svenska av
Svenska kyrkan ochlarfunktionen. landstingen,Kommunerna, staten

Kostnaderna förfastighetsbestånd.omfattandeoch förvaltaräger ett
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lokalbeståndet och behovet utveckling fastighetsverk-är stora av av
samheten påtagligt. Svenska Kommunförbundet, Landstingsför-anses
bundet, Fortverket och Försvarsmakten, Svenska Kyrkans församlings-
och pastoratsförbund, Statens Fastighetsverk och Byggforskningsrådet

samarbetsavtalhar tecknat treårigt med syfte på olika effek-ett att sätt
tivisera fastighetshanteringen. Arbetet brett spektrumspänner över ett

förvaltningsprocessen och omfattar korthet följande.i Frågorav om-
kring beställarrollen och upphandling, innehållande utveckling för-av
frågningsunderlag och anbudsutvärdering vid upphandling förvalt-av
ningstjänster Arbetet sker i samarbete också med SABO och Sve-m.m.
riges Fastighetsägareförbund. Utveckling pågår branschgemen-av en

standard och struktur för förvaltningshandlingar i samarbete medsam
BST och Svensk Byggtjänst. Andra samarbetsprojekt omfattar driñtek-
nik, energi och inomhusmiljöfrågor, ekonomisk styrning, informa-
tionsteknik, kretsloppsfrågor analyser krav kompetensprofilpåsamt av
för förvaltare. Det sistnämnda projektet samarbetei med de tek-görs
niska högskolorna i Stockholm, Göteborg och Lund BFAB m.fl.samt

bakgrundMot redovisade missförhållanden projekteringen,iav
byggandet och förvaltningen konsekvenser form kvalitetsfelisamt av
och kostnader för till dessa torde det stå klart allarättaatt att ärsom
inblandade i byggobjekt och dess förvaltning, inklusive finansie-ett
ringsinstitut och försäkringsbolag, borde klarlägga degemensamt pro-
blem finns och också bli vilka problemen Därefter börsom ense om

diskutera hur problemen skall lösas och eller vilka. Bran-man av vem
schen har tidigare på förtjänstfullt fonnerat kring kretslopps-sigett sätt
frågor. viktigtEtt inslag i hållbar utveckling resurssnålhet ochären en
effektiv användning våra byggandetInomav gemensamma resurser.

förvaltningenoch kommer detta bl.a. till uttryck återanvändningi och
återvinning byggmaterial, inredning och utrustning och inte minst,av
vilket framgått tidigare, de besparingar ligger "byggaistora rättattsom
från början". Kretsloppstanken, dvs. återanvändning och återvinning,

viktig del byggandet och förvaltningen och ställerutgör andraen av
krav på kompetens för byggnaderna skall bli ändamålsenliga ochatt
kostnadseffektiva i drift- och underhållsskedet. på olika hållDet på-
började arbetet med livstidsbestärnning byggprodukter och kompo-av

och därmed byggnader, bedömning livstidskostnadernenter samt ärav
viktiga inslag arbetet.i

Försälcringsbolagen har given roll i kvalitetssamarbete i byggan-en
det och förvaltningen. Bolagen tecknar ansvarsförsälq-ingar med pro-
jektörer, byggherrar, huvudentreprenörer, underentreprenörer fas-samt
tighetsförsäkring avseende förvaltningsfasen. Försäkringspremierna per
objekt uppgår till ganska belopp enligt uppgifter tillvissastora caen

entreprenadsumman. skallDärtill läggas den vid uppförandeprocent av
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och vissa och tillbyggnader flerbostadshus obligatoriska bygg-om- av
felsförsäkringen avseende tioårsperiod med premiestorlek på 0,5en en

1,5 produktionskostnaden. Premierna eller borde åt-procent ärav-
minstone föruttryck bedömd risk för fel och skador förorsakadevara

de skilda aktörerna deltar byggobjektet.i Försäkringsbolag harav som
påbörjat arbete med kvalitetsklassning bygg-inom och fastighets-ett
sektorn. Klassningen omfattar byggprojektet,alla delar såsom be-av
dömning hur kvalitetssäkring sker vid administration byggpro-av av
jektet bra säkringEn kvaliteten leder till klassningpositivetc. av en av
byggnaden och låg försäkringspremie. Kvalitetsklassen kommer atten
redovisas försäkringsbeviset.i naturligtvisDet vikt deär stor attav
aktörer har anledning ställa krav kvalitetssäkringpå något såärattsom

vilka uttryck kvalitetssäkringen skall sig. förnär Dettata attense om
undvika byggherren och försäkringsbolag finansieringsin-att t.ex. samt
stitut ställer olika krav hurpå proj skall säkra kvalitet.sin

Ett byggobjekt uppförts med användning lämpliga kvalitets-som av
hjälpmedel borde betinga jämförelsevis låg produktionskostnad, etten
högt marknadsvärde, lång livslängd, leda till låga drift- och underhåll-
skostnader och därmed påverka lånevillkoren i positiv riktning. Finan-
sieringsinstituten bör skäl försäkringsbolagen delta i ettav samma som
samarbete kvalitetsfrågor byggandet.inomom

Enligt utredningens uppfattning bör samtliga aktörer byggandeti
och förvaltningen tillsammans arbeta vidare med rad frågoren som
bidrar till säkra kvaliteten i byggandet och förvaltningen och stegvisatt
nå fram till "heltäckande" kvalitetssystem. Enligt utredningensett upp-
fattning bör byggbranschens kvalitetsråd bildas. Initiativ tillett ett
samarbete kvalitetsfrågor kunna förväntatorde sig intres-attom man

själva Framför allt byggherrar och förvaltare kredit-sentema tar. samt
och försäkringsföretag torde till ståndha intresse intensiñe-att ettav

utvecklingsarbete kvalitetsområdet.pårat

Frågor för branschen samarbeta omkringatt

grundläggandeEn uppgift för kvalitetsråd bör det i bran-ett attvara
schen så långt möjligt skapas enhetlighet företeelser, informa-i t.ex.
tionsflöden administrativa. ISO-baseradeMånga företag sig hasäger
eller ISO-liknande kvalitetssystem företeelser.för olika kan dockDetta
betyda avvikelser beroende utformning och uttollcning hos detpå en-
skilda företaget. framgått föregåendeSom i redovisningen i det olikaav

säkra kvaliteten i byggandet och förvaltningen finns det bran-sätt att
schorganisationer påpekat samarbetet mellan olika branscherattsom
försvåras använder sig skilda kvalitetssystem. Enattav man gemen-av
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uttollcning bör åstadkommas hur infonnationsflöden bört.ex.sam av
hanteras i olika faser projektering och byggande.av

Ett samarbete aktörsgränsemaöver torde förutsättning förvara en
inledningsvis bliatt vari problemöverens består. Kvalitetssystemenom

kan därefter väljas med hänsyn till förändringsbehoven. De ochsätt
de olika företagen väljer kansystem fortsättningsvisävensom ettvara

konkurrensmedel, och metoderna måste hasätten det gemensamtmen
de skall lösa åtminstoneatt grundproblem. Byggher-samma

ren/beställaren skall i förfrågningsunderlag kunna begära det iatt an-
budet skall hur, och fukt kommernär t.ex. iatt mätasanges var
byggskedet hur rutiner och kontroller vidsamt mottagning materialav

fimgera. Utgångspunktetc. i problemdiskussionen kan deavses vara
missförhållanden och frågeställningar utredningen funnit vidsom ge-
nomgång undersökningar inom byggområdet och redovisasav som
sammanfattningsvis tidigare dettai kapitel.

belystsSom tidigare i detta avsnitt förutsätter skapande hel-ettav
täckande säkra kvaliteten insatser påsystem många nivåer,att nämligen
den personliga kompetensen A, administrativ nivå -
företagsgenomgripande B utförandenivåoch C.system

A. Personlig kompetens
Enligt PBL skall den för räkning utför eller låter utföra bygg-som egen
nads-, rivnings- eller markarbeten dvs. byggherren till arbetenaattse
utförs enligt bestämmelserna i lagen och enligt föreskrifter utfär-m.m.
dats med stöd lagen. Byggherren skall vidare till byggnadsver-attav se
ket under rimlig livslängd uppfyller väsentliga tekniska egenskap-en

Ävenskrav angivna i BVL. byggproduktema skall lämpliga förvara
avsedd användning för få ingå i byggnadsverk.att

Om inte byggherren besitter den kompetens förutsätts anlitarsom
han eller hon konsulter till hjälp. skallHur beställaren/byggherren för
det första vilken/vilka konsulter lämpligaveta anlita för vissaär attsom
uppdrag Yrkesbenämningen sällan till hjälp eftersom den oftastär inte

uttryck för byggprocessen.i skall vidareHur byggher-momentger
ren/beställaren kunna förvissad den anlitas har bådeattvara om som
teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet

olikaI sammanhang har från konsulter framförts behov erfa-t.ex. av
renhetsåterföring praktiskt utfört arbete. Svårigheter har ocksåav

beträffande möjligheter få kännedom forskningsresultatangetts att om
och tillägna sig tekniska Behov fortlöpandeatt utbildningrön.nya av
och information "betyg" denpå yrkesskickligheten bör gällasamt egna
generellt för alla aktörer byggområdetpå och i förvaltningen. Ett bevis
i någon form, uttryck för visst teoretiskt och praktiskt kunnande, ärsom
till hjälp för den önskar anlita professionellastor yrkesutövare.som
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Som exempel yrkeskategorierpå inom byggområdet där sådana förfa-
randen tillämpas kan elektriker och rörmokare. ytterligareSomnämnas
exempel på k. tredjepartscertifiering yrkesutövare kan nämnass. av

ventilationskanaler. Andra exempel behörigförklaringrengörare ärav
de ventilationskontrollanter utföraskall den obligatoriska kon-av som

trollen ventilationssystem, där föreskrivit kompetenskravenstatenav
se 5avsnitt också kvalitetsansvarig enligt PBL. viktig ochEnsamt
betydelsefull fråga sammanhanget gäller hanteringeni fortvarig-av
hetstillståndet, dvs. hur och vilka krav bör och kan ställas för efteratt
viss tid få förnyad behörighet. ochPå vilket på vilka grunder skallsätt
någon fråntas sin behörighet Enligt utredningens uppfattning finns inte
inom byggområdet för närvarande någon invändningsfri och bra modell
för dessa förfaranden. Utredningen redovisar de problem bl.a.i dessa
avseenden framförts beträffande kvalitetsansvarig enligt sePBLsom
Boverkets uppföljning byggregleringen, inledningsvis i 4avsnittav

ventilationskontrollanter se 5. den redovisningavsnitt Isamt som
lämnats det föregående kravi på arkitekter i olika länder i Europaom
finns inte heller någon lösning beträffande fortvarigheten peka på.att

Kompetens, och hosyrkesstolthet alla aktörer på byg-engagemang
gområdet förvaltningsverksamhetenoch i förgrunden utvecklingutgör
och konkurrensfönnåga. Komplexiteten och svårighetsgraden i verk-
samheten kräver branschen medi likhet andra områden inlederatt
arbetet med certifiera vissa nyckelpersoner inom några områdenatt

har betydelse för byggnads funktion och beständighet. Så-storsom en
dana områden grundläggning och dränering ventilation. Ettär samt
kvalitetsråd bör redovisa vilka nyckelpersonernal-ochöverväga
kompetenserna skall bestå legitimeringvari kompetensen hurär, samt
skall gå till i första omgång och hur förlängning legitimation skallen av
prövas.

andra diplom,Inom områden tillämpas legitimation,intyg, mästar-
brev eller liknande bevis kompetens. uttryck förpå viss Bevisen ärsom
avlagd inhämtatsdär teoretisk kunskap och omfattarviss iexamen va-
rierande Förebilder finns också hämtagrad praktisk erfarenhet. iatt

tidigare olikamästar-lärlingsystem. sådant fanns inom hant-Ett system
verksyrken och kan förtjäna återupplivas i någon liknande form in-att

alla områden byggandet och förvaltningen, dvs. såväl för tekniskaiom
konsulter med högskoleutbildning för betongarbetare. Andra sättsom

den uppföljningVisa praktiska erfarenheten kan fak-att genom avvara
tiska uppföljning börprojekt där byggaktören ingått. sådan gåHur en
till under kontroller bör börhur lång tid mätningar och kun-görassamt

övervägas.na
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AdministrativB. nivå -företagsnivå
kvalitetssystemEtt något slag bör kunna fram sikte påtas tarav som

hur företagsledning kan lägga och besluta organisation,en upp om an-
och förrutiner leda och verksamheten med avseendeatt styrasvar en

på kvalitet. Utgångspunkten måste något problem skall lösa.attvara
Erfarenhetsåterföring och utvärdering bör ske fortlöpande. viktigEn
fråga hur och på vilket specialföretag specialentreprenörär sätt ett
skall till kunskapsig avseende omgivande arbetsmoment snick-ta t.ex.
are-målare-golvläggare.

C. Utförande nivå
personlig kompetensEn dokumenterad beskrivspå och förut-sätt som

under punkten torde skapa goda förutsättningarA. för minskasätts att
eller eliminera "engagemangsbrister". Verksamma hjälpmedel torde
olika checklistor baserade på kritiska och vanligt förekom-moment
mande fel vara.

Sammanfattande synpunkter på den fortsatta hanteringen av
byggkvalitetsfrågor

Utredningen har konstaterat fördet närvarande inte finns några hel-att
täckande för säkra kvaliteten i byggandet. den tidigareAvsystem att
redovisningen framgår arbetet med kvalitetsfrågor harsuccessivtatt
förbättrats och intensifierats under l990-talet. kan emellertid kon-Det

kvalitetsarbetet byggsektorninom inte har kommit så långtstateras att
inom många andra sektorer. särskilt problem byggsektornEtt inomsom

det gäller kvalitetsarbete så många aktörer inblandade ochnär är äratt
dessa, för den skall bli fullgod, långa styckeninsatsen iatt att äregna

beroende kvaliteten på arbetet hos aktörerna i tidigare och ef-ävenav
terföljande led i byggprojekt. förekommer sällan deDet inte in-ett att
blandade i felfrågor hänvisar till varandra och svårigheter föreliggeratt
för byggherrar och andra beställare arbeten projekti redaäven ett attav

ansvarsfrågoma eftersom kontrolldokumentation saknas.ut
bygglagstiftningenI har utvecklingen gått ökat förmot ett ansvar

byggherrar och därmed dem anlitas skilda byggprojektiäven attsom
till samhällets krav på byggnader uppfylls samband med utfö-iattse

rande byggnadsarbeten. följdes högre utsträckning fallFörr i i vartav
nybyggandet byggnadsinspektionen kommunerna..i Det sigsägerav
självt samhället hade möjlighet kontinuerligt följa utveck-inteatt att
lingen pågående byggprojekt kvalitetsfrågoma bevakadesi på isätt att
erforderlig omfattning. byggherraröverföring på medDen ansvarav
krav kvalitetsansvarigapå byggprojekten införts enligt utred-i ärsom
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ningens uppfattning i riktning. återgångEn till ökadrättett steg myn-
dighetskontroll byggandeti inte någon lösning fråganpå bättreär om
kvalitet i samband med utförandet. Det aktörerna inblandadeär iärsom
det enskilda projektet har för slutprodukten bliratt att rättsom svara av
kvalitet. förutsättningEn för detta de inblandade aktörernaär att strävar
i riktning, tillräcklig kunskap finns och aktörerna haratt attsamma en
kommunikation ñ-ämjar samarbetet enbra slutprodukt. Detmot ärsom

denna bakgrund utredningen föreslagit brettmot samarbets-att ettsom
forum tillskapas ñr utveckling och samordning de skilda aktörernasav
arbete med kvalitetsñågor. Redan finnsi dag olika sammanslutningar
och arbetar med kvalitetsfrågor på byggområdet vidigrupper som me-
ning. kanHär SFK-bygg, SIQ, Sveriges Provnings- och forsk-nämnas
ningsinstitut AB m.fl. Vidare kanBFAB pekas sådanapå forsk-samt
ningsorgan SBUF och de skildaBFR. Inom branschorganisatio-som

pågår också utvecklingsarbeten skilda på kvalitetsområdet. Ennerna av
intensifiering arbetet på utveckling- och samarbets-av gemensamma
frågor enligt utredningens mening grundläggande förutsättningär en
för få till stånd snabbare utveckling heltäckandeatt påmot systemen
kvalitetsområdet.

De sammanställningar utredningar och kvalitetsfel irapporterav om
byggandet redovisats belägg för det finns mycketatt storasom ger
ekonomiska incitament för byggbranschen helheti sin förbättraatt
kvalitetskontrollema i byggandets olika skeden. kanDet räcka med att
peka på utredningar gång efter kommer fram tillatt genomsnitt-annan
liga felkostnader byggprojekti på mellan och5 10 produk-procent av
tionskostnaden. Som framgått står orsakerna till del felkostna-stor av
dema finna redan projekteringsfasen.i Det sig självt bristeratt säger att

bygghandlingamai måste till under själva byggskedet kanrättassom
orsaka förseningar den efterföljande byggprocessen, vilket för medav
sig extrakosmader. Upptäcks konstruktionsfelinte tidstora i lederutan
till utförandet blir fel blir fördyringamaävenatt ännu större.

Det torde råda ganska enighet byggherrar föreningistor atten om
med finansiärer och försäkringsbolag har nyckelroll frågani atten om
ställa krav på kvalitet byggandet.i utredningen har diskuteratsInom
frågor kvalitetsklassiñcering byggherrar/beställare och såda-om av av

konsultföretag biträder byggherrar vid upphandling bygg-na som av
projekt. sådant klassificeringssystemEtt skulle kunna ha förebildsom
det förekommer inom den finansiella sektorn s.k. rating.som genom
Om sådan klassificering utvecklas skulle möjlighet föreligga i ökadatt
utsträckning differentiera ñnansieringsvillkor och försäkringspremier
på kvalitetsarbete främjas. I diskussionerna har skildasätt att paramet-

för klassiñceringssystem förts fram, såsom tydliga ochettrar program
förutsättningar för projekt,- kompetensen hos medarbetarna i byggher-
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reorganisationen, hantering hälsa, miljö säkerhet,och medvetenhetav
byggnaders "livscykel". val konsulter och utifrånentreprenörerom av

kompetens och behov för skilda projekt, väl avvägda tidsramar för
projektering och produktion, utveckling klassificeringenEnm.m. av
skulle också kunna leda till det vid bedömningen byggher-att av
re/beställare vägdes in denne anlitari sin konsulter,även tur ent-om

leverantörer fl. klassificerade kvalitetsmed-reprenörer, ärm. som som
kan härDet anmärkas differentiering förpremier bygg-vetna. att en av

felsförsäkringar förekommer redan med utgångspunkt kvalitets-inu
frågor. klassificeringssystemOm här skisserat slag framkomligärav en

och vilka då skall bedömningarnaingå i kräverväg parametrar som
djupgående överväganden. Frågor konkurrensförhållanden,mera om

handelshinder studerasmåste Frågor detta slag skullenärmare.m.m. av
kunna inom kvalitetsråd det slagövervägas utredningennärmare ett av
skisserat tidigare.

Det förtjänar här påpeka britterna har fört ñam bildandeatt att ettav
byggherreforum viktigt led kvalitetsarbetet byggområdet.i på Iettsom
Storbritannien diskuteras också samarbete mellan och byggin-staten
dustrin bilda nationellt kvalitetscentmm för byggområdet.att ettom

den kvalitetssystemI mån heltäckande slag utvecklas bran-av av
schen fmns anledning för samhället användning härav. före-Detgynna
faller rimligt byggherrar ställer krav välpå utveckladeatt anta att som
kvalitetssystem hos anlitade företag också har sådant underlag för
prövningen lov hos kommunen granskningen där underlättas. Detattav
bör kunna fortsättningen differentierai byggnads-t.ex. övervägas att
nämndsavgifter så dessa återspeglar nämndens faktiska arbeteatt mera
med olika ärenden. Bristfälliga ansökningar bör föranleda högre avgif-

dettaI sammanhang kan gäller sedan julii Norge l 1977ter. nämnas att
ordning innebär kommunen vid bygglovgivningen skallatt prö-en som
och godkänna kompetensen hos antal företag skall ingå iettva som

projektet, hos projektörer, samordnare, kontrollföretagansvarigat.ex.
och utförandeansvarigt företag lokalt godkännande. Godkännande av
kompetensen hos de särskilt utpekade företagen kan"ansvariga" också

i förväg, vid godkännande.centralt Godkärman-göras ett
det/behörigheten kan lämnas olika klasser beroendei på svårighets-tre
graden hos byggprojektet. centralt godkännande de projektetiEtt av

företageningående för godkännande krävs förenklarvilka den kommu-
nala hanteringen vid bygglovgivningen.

Enligt utredningens finns anledning frånmening utgåatt att sam-
ordningsinitiativ för utveckling kvalitetsarbetet kommer att tasav av
intressenterna inom byggandet. bör emellertid följas frånFrågan noga

kontakter och frånregeringens sida så erforderliga initiativ kanatt tas
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berörda statsråd utvecklingen samarbetet i kvalitetsfrågoma inteom av
kommer till stånd.

Initiativ kan självfallet omedelbart till vidgat samarbete kva-tas om
litetsfrågor inom byggandet. Mot bakgrund vad kommit framav som

kostnaderna för kvalitetsfel byggandeti förbättringvarjeär kva-om av
litetsarbetet inom de skilda leden i byggandet och samordningen mellan
dem mycket lönsam.

Vad kan förvänta sig arbete inom sådant kvalitetsrådett ettman av
skisserats deti tidigare bl.a. kartläggningar nödvändigaär kon-som av

troller för kvaliteten dei olika fasernaatt frångarantera projektering-
till färdig byggnad-, hur dokumentationen sådan kontroll börav vara
och hur kontrollen hos de skilda yrkeskategorierna skall samordnas när
arbeten går in i varandra eller följer på varandra. Frågor detta slagav
har omedelbar betydelse för ansvarsfrågor för uppkommande fel. Ett
tydliggörande kraven på skilda aktörer och led i byggprocessen börav
kunna medverka till ökad ansvarsmedvetenhet hos alla inblandade.

För det fall frivilliga initiativ förinte få tillatt ståndtas att en sam-
ordnad utveckling kvalitetsarbetet inom byggsektorn får andra lös-av
ningar sökas. sådanEn skulle kunna via lagstiftning framtvingaattvara
bättre dokumentation utförande och kontroll. Föreskrifter denattav om

deltagit i byggprojekt i vilket fel uppkommit förett undgå eko-som att
nomiskt själv måste visa han inte någon oaktsamhetattansvar genom
varit medverkande till felets uppkomst skulle medföra de inblandadeatt

självbevarelsedrift tvingades följa och dokumentera alla led i arbete-av
Utredningen vill inte förorda lagstiftning i den här riktningen. Enna. nu

sådan skulle kräva omfattande undersökningar lämplig avgränsning,av
följdverkningar hittills tillämpadeDen ordningen med standar-av m.m.

davtal bl.a. fram partsorganisationema torde hatasom ansvar som av
överlägsna fördelar. Det kan för övrigt det förekommer dis-nämnas att
kussioner bevisbördefrågor bland dem deltar arbeteti medom som av-
talskonstruktionema byggområdet.inom
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Funktionskontroll5 av

ventilationssystem

Bakgrund5.1 och gällande ordning

Bakgrund5.1.1

5.1.1.1 Inomhusmiljö och hälsa

Frågor omkring vilka faktorer förhållanden påverkaroch vår hälsasom
har föremål för utredningvarit relativt omfattande och forskning inom
skilda sektorer. länderJämförande studier mellan visar Sverigeatt ge-
nerellt har miljö hälsotillstånd.god och Under årens loppsett ett gotten
har omfattande arbete lagts begränsa miljöfaktorerpå successivtattner

inverkar hälsa. Samtidigt förändras innehålletnegativt på vår i ochsom
omfattningen de miljöfaktorer påverkar Som exempel påav som oss.
detta kan effekterna milj bilismen, utsläpp från indust-pånämnas ön av
rier, utsläpp från byggnader. inte sällanuppvärmning våra Det ärav
förorenad utomhusluft förs in i våra byggnader. Innehållet denisom
luft andas betydelsevi inomhus eftersommåste vistoranses vara av
vistas inomhus under livstid. byggnaderna för-90 vår Iprocentca av

inomhusluften från byggmaterial och andraemissioner äm-orenas av
dem vistas byggnaderna. sig självti Det sägersamt att ettnen av som

fungerande ventilationssystem, till den verksamhetär anpassatsom
bedrivs fåi byggnaderna, erfordras för till stånd god inom-attsom en

husmiljö.
Det endast delvis känt hur inomhusmiljön medverkar till sjuk-är

domstillstånd. multifaktoriellaSannolikt det alltid frågaär om proces-
vilket det dra slutsatser enskilda faktorerssvårtgör ytterst attser, om

betydelse. Allergiutredningen 1989:76 visade tredjeSOU in-att var
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vånare i Sverige hade eller hade haft allergi eller överkänslighet.annan
Folkhälsoinstitutets ktmskapssammanställning inför det särskilt utlysta
Allergiåret 1995 visade allergier hos barn vid tiden för skolstartatt och
hos värnpliktiga fördubblades under l970-talet. Under 1980-talet har
ytterligare fördubbling skett. Allergier i dag enligt Folkhälsoin-ären
stitutet den folksjukdomen bland barn.största Ca 40 skol-procent av
barnen har eller har haft eksem eller hösnuva de börjarastma, sko-när
lan. Miljöhälsoutredningen har belyst inomhusluften hälsorisksom
Miljö för hållbar hälsoutveckling; Förslag till nationellt handlings-en

SOU 1996:124. Bland faktorer har betydelse för männi-program, som
skors hälsa radon, tobaksrök, forrnaldehyd,nämns husdammskvalster,
s.k. "fuktiga byggnader oftast dåligt ventilerade byggnaderärsom

Vidare till överkänslighetsreaktionerna räknas deatt ävenm.m. anges
ospecifrka retningssymtom benämns "sjuka hus- syndromet" SBS,som
Sick Building Syndrome. Med SBS människor får olika for-attavses

eller besvär de vistas byggnad,isymtom irritationnär imer t.ex.av en
och hals, känslaögon, torrhetnäsa i hud och slemhinnor, hudrod-en av

nad, hudutslag och trötthetskänsla. Dessa har ökat i omfatt-symtom
ning. Symtomen enligt betänkandet inte ovanligaär bland befolkning-

särskilt framträdande hos demär vistas i de s.k. "sjuka" husen.en, men
Symtomen kan försvinna lärrmar byggnaden återkommernär man men

kommer tillbakanär till den. andelDen och/eller nedreastmaman av
luftvägskatarr hos små barn enligt betänkandet kan förklaras medsom
föräldrars rökning inomhus uppgår till 20 33 med pälsdjur iprocent,-
hemmet till 6 26 och med bristande ventilation i bostaden tillprocent-
12 17 procent.-

Utomhusluften kan den byggnadin i tilluftssyste-när tas en genom
i viss utsträckning också förorenasmet fibrer frånrenas men av m.m.

filter invändig isolering och lagrad i ventilationskanalemasamt smuts
Förekomst fukt byggmateriali och konstruktioner byggfuktm.m. av - -

ökad emission flyktiga organiska till inomhusluften,ämnenger av som
kan påverka hälsan negativt.

5.1.1 Obligatorisk kontroll ventilationssystemav

Riksdagen har vid flertal tillfällen frågortagit bristerett i in-upp om
omhusmiljön och begärde hösten bred1988 skulleöversynatt görasen
med syfte komma till med sådana brister och med problemenatt rätta i
de s.k. sjuka husen 1988/89:BoU2. förordadeDen skulleöversynen
bl. omfatta åtgärder för skapa förutsättningar för byggnadersatt atta.
ventilationssystem får fullgod funktion under byggnadens helaen
brukstid. E särskild arbetsgrupp, arbetsgruppen för frågor s.k.rörn som
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sjuka hus sjuka hus-gruppen, fick uppdragi belysa frågorna ochatt
bl.a. föreslå åtgärder syftar förebyggatill och undanröja sådanaattsom
förhållanden kan vålla ohälsa. Gruppen föreslog Ds 1990: 14som
Byggnaders inomhusmiljö m.m. bl.a. obligatorisk ftmktionskon-att en
troll ventilationssystem skulle införas. Regeringen begärde hos riks-av
dagen och fick mandat utfärda bestämmelser obligatoriskatt om en
funktionskontroll ventilationssystem 1990/91:145, l990/91BoUl9,av
rskr. 1990/91:353. Med stöd bemyndigandet utfärdades förordning-av

1991:1273 funktionskontroll ventilationssystem.en om av

5.1.2 Ventilationssituationen före den obligatoriska
kontrollen

Situationen beträffande ventilationssystemen i våra byggnader vid tid-
punkten före införandet kanventilationskontrollen utläsas de s.k.av av

ochELIB- STIL- undersökningarna se avsnitt bostäders och lo-2 om
kalers tekniska utformning och skador. Undersökningarna omfattar år

befintliga1988 byggnader.
Beträffande bostäder kan följande utläsas. äldredeMerparten av

flerbostads- och småhusen har självdragsventilation S ventilation.-
Småhus byggda åren mekaniskt ventilerade,1976 1988 är varav ca-

med100 000 från och tilluftssystem FT ventilation. Praktiskt taget- -
alla tidigare byggda småhus försedda med självdragsventilation. Förär
flerbostadshus med fler våningar och uppförda årtvå 1975ärän som
och därefter krävs enligt byggbestämmelsema mekanisk ventilation.

Beträffande ventilationssituationen bostadshusen följande. Ii anges
fyra fem småhus och ungefär hälften flerbostadshusen infriasiav av
inte ventilationskraven. Ventilationen lägst i självdragshusen. Luft-är
fuktigheten fall vintertid, hög femte småhus en relativi varje iär, vart
luftfuktighet högre %. tredjedel alla lägenheter flerbo-45 iEnän av
stadshus luftfuktighethar ganska låg luftfuktighet en relativ lägre än

%. flerbostadshusen30 har drygt lägenheterna skadorI 11 iprocent av
förVåtutryrnmena och motsvarande uppgift småhusen 16är nästan pro-

femte lägenhet har kondens på fönster häri inräknas inteVarcent.
kortvarig kondens fönster och kök. Uppgifterna be-på i badrum ger
lägg för uppgifterna dålig ventilationen.om

den följande beträffande lokaler.Av s.k. STIL- studien framgår Ca
vårdlokaler försedda85 volymen skolor, daghem och ärprocent av

med FT-ventilation,FT ventilation. Kontorslokalerna har lägre andel-
65 och omfattning försedda med självdragsventi-iär störreprocent,ca

lation Skillnaderna förklaras tillde förstnämnda byggnaderna. kanän
del finns äldre hus medviss åldersfördelningen. kontor i S-Mångaav
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ventilation eller fläktstyrd Årfrånluftsventilation ventilation. 1992-
ventilationsaggregaten i genomsnitt år15 gamla helai lokalbestån-var

det. De äldsta finns i skolor och vårdlokaler.aggregaten Vid besikt-
ningen lokalbeståndet fick fastighetsförvaltama besvara vissa frågorav
beträffande ventilationssystemen. bl.a.Detta vid handen i 30attgav ca

skolorna behövde ventilationsåtgärderprocent vidtas.av
Besiktningsmännen gjorde sammanfattande bedömningen av ven-

tilationssystemens vad gäller underhåll och skötsel.status Betygssätt-
ning skedde efter S-gradig skala, 1 och bäst.5 Varje betygs-sämsten

definieratsteg vad gäller fastighetsskötarensnoggrant kompe-t.ex.var
förekomst ochtens, användning driftinstrtllctioner, och regler-styr-av

funktioner, balans i flöden, rengöring och filterbyten. Skolorna fick de
betygen.sämsta För 42 skolorna betygen l eller vil-procent av gavs

ket vid handen misskötta ochatt smutsiga med obalanssystemen ärger
i luñilödena. Bland daghemmen fick 13 betygen eller1 2procent me-
dan hög andel daghemmen har fått de högsta betygen. Generellten av

20är samtliga lokaler misskötta enligtprocent denna betygssättning.av
Vid besiktningama intervjuades också skyddsombuden inomhusk-om
limatet, vilket skulle klassas på fyrgradig skala från "Mycket bra" tillen
"Dåligt". Skyddsombuden tillfrågades också frekvensen klagomålom
på dålig luft, obehaglig lukt, drag brukarnaetc. samt om angav symp-

huvudvärk, trötthettom Skydds ombudens samlade bedöm-som m.m.
ning utföll för skolorna,sämst där drygt 50 bedömdes haprocent
"Mindre bra" eller "Dåligt" inomhusklimat. Motsvarande uppgift för
vårdlokalema 25är De många deluppgifterna det svårtprocent. gör att
få helt rättvisande redovisning. sammanfattandeEn bedömningen grov

dock vid handen skolorna har betydligt fler problem lokaleratt iger än
genomsnitt och daghemmen färre. Brukare vârdlokaler framför ock-av
så många klagomål på inomhusklimatet, medan kontoren uppvisar

bild genomsnittet för alla lokaler landet.isamma som

5.1.3 Gällande bestämmelser m.m.

5.1.3.1 Gällande bestämmelser för den obligatoriska
ventilationskontrollen

Enligt 2 första§ stycket BVL skall byggnadsverk uppförs ellersom
ändras, under förutsättning normalt underhåll, under ekonomisktav en
rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskaper frågai om
bl.a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö lämplighet församt
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paragrafens skall byggnadsverkändamål. Enligt tredje styckeavsett
underhållas egenskaper enligt första stycket i huvudsak be-så derasatt

inomhusklimatsäkerställa tillfredsställande i byggna-För att ettvaras.
enligt funktionskontroll i de fall detta särskiltder skall 15 § BVL är-

funktionskontrollant. Till funk-föreskrivet utföras sakkunnigav en-
har fått godkännandetionskontrollant får endast denutses som

ändamålriksbehörighet ackrediterats för detta enligtettav organ som
fåttlagen 1992:1119 teknisk kontroll eller den godkännandesomom

eller de kommunala nämnder fullgörför viss kontroll den somav
byggnadsväsende 16 §.kommunens uppgifter plan- ochinom

uppgifterden kommunala nämnd fullgör kommunens inomOm som
finner funktionskontrollanten har åsi-plan- och byggnadsväsendet att

ftmktions-får nämnden beslutadosatt sina skyldigheter att en annan
kontrollanten harskall, de fall riks-kontrollant skall Nämnden iutses.

meddelat besluttill detbehörighet, anmäla sitt beslut som omorgan
överklagas till allmän förvalt-riksbehörighet. beslut fårNänmdens

ningsdomstol.
förordningenFöreskrifter ventilationskontroll finns iom

funktionskontrolländrad 1994:1216 venti-199l:l273; senast avom
Boverkets föreskrifter BFS 1992:15; ändradelationssystem isamt

1995:4. Enligtoch och allmänna råd l992:3 och1994:1216 1996:56
huvudsak följande.tillämpliga bestämmelser gäller i

tillfredsställande inomhusklimat i byggnadersäkerställaFör att ett
fimktionskontroll ventilationssys-skall tillbyggnadens ägare att avse

förordningen.sker enligt bestämmelserna item

fimktionskontrollenobligatoriskaVilka denbyggnader omfattas av

ventilationssystemen i allaförordningen omfattas principEnligt i
funktionskontrollen. Boverket har be-byggnader den obligatoriskaav

slagventilationssystem i vissamyndigats undanta vissa typer avav
harkontroll 2 . Boverket medfrån bestämmelserna §byggnader om

byggnader seundantagit följande BFSstöd bemyndigandetav
1992:15.

älvdragsventilation,och medEn- tvåbostadshus-
frånluftsventilation,mekaniskoch tvåbostadshus med enbartEn--

därmed jämförligjordbruk, skogsbruk ellerEkonomibyggnader för-
narmg,

och personalut-industrins kontors-Industribyggnader dock ingår-
kontrollenirytmnen

hemligochavsedda för totalförsvaretByggnader ärär som avsom-
natur.
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Med och tvåbostadshus bostadshus innehåller elleren- avses som en
två bostadslägenheter och friliggande ellerär sammanbyggda tillsom
rad- eller kedjehus på eller skilda fastigheter.samma

Funktionskontroll skall enligt förordningen ske första gång innanen
ventilationssystem brukett i första besiktning och däreftertas regel-

bundet vid återkommande tillfällen återkommande besiktning. Vid
den första besiktningen skall kontrolleras

funktionen och egenskapernaatt hos ventilationssystemet överens-
med gällande föreskrifter,stämmer

inte innehåller föroreningaratt systemet kan spridas i byggna-som
den,

instruktioner och skötselanvisningaratt finns lätt tillgängliga för
dem skall sköta systemet samtsom

i fungerarövrigtatt på detsystemet sätt är avsett.som

Vid återkommande besiktning skall kontrolleras funktionen ochatt
egenskaperna hos ventilationssystemet huvudsaki överensstämmer
med de föreskrifter gällde i bruknär kravensystemet togs samt attsom
enligt de angivna punkter 2 4 uppfyllda.ärovan -

funktionskontrollEn skall enligt 3 förordningen§ utföras sak-av
kunnig med viss behörighet enligt beslut och utfärdat bevis frånav or-

ackrediterats för ändamålet enligt lagen 1992:1119 tek-gan som om
nisk kontroll riksbehörighet. Beslut får också fattas kontrollant förom
viss kontroll den eller de kommunala nämnder fullgör kommu-av som

uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Den sistnämnda be-nens
hörigheten brukar benämnas, lokal behörighet se 16 § BVL.

Enligt förordningen skall protokoll föras vid varje besiktning. I
protokollet skall resultatet kontrollen antecknas. Ett exemplarav av
protokollet skall lämnas till byggnadens och exemplar sändasägare ett
till sådan nämnd fullgör kommunens uppgifter inom plan- ochsom
byggområdet. förordningenI vidare intyg skall utfärdasattanges om
genomförd besiktning med angivande datum för besiktningen.av
Byggnadens skall anslå intygetägare på väl synlig plats byggnadeni
se 6 § .

Om besiktningen föranlett anmärkningar i något avseende beträf-
fande de angivna punkterna skall byggnadens ägare möj-ovan snarast
ligt avhjälpa påtalade brister 7 § .

Sådan nämnd har fullgöra kommunens uppgifter inomatt plan-som
och byggnadsväsendet skall övervaka till byggnader fullgörägareatt

skyldighetersina enligt förordningen och enligt de föreskrifter som
meddelats med stöd förordningen 8 .§av
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Boverket har utfärdat föreskrifter BFS 1992:15 funktionskon-om
trollen ventilationssystem. föreskrifternaI vilka byggnaderav anges

undantagna funktionskontroll,från tidpunkt förär densenastesom
första besiktningen befintliga byggnader besiktningsintervall.samtav
Innehållet i föreskrifterna framgår följandei sammanställning.

Byggnadskategorier 1-5 Senaste tidpunkt Besikt-
för besikt-1:a nings-

befintligning i intervall
byggnad

Daghem, skolor, vård-
lokaler, dyl. 31 december år2o.

1993
2.Flerb0stadshus, kontors- december31 år3
byggnader 0.dyl. 1994
FT-ventilation

Flerbostadshus, kontors- 31 december 6 år
byggnader dyl. 1995o.

ventilationF -
4.Flerbostadshus, kontorsbyggna- december31 9 år
der dyl 1995o.

ventilationS -
och tvåbostadshusEn- december år31 9

ventilationFT 1995-

kommentarer förklaringar tilloch sammanställningen följande.anges

Till daghem, skolor hör förskolor, fri-A. gymnasier,ävenetcgruppen
tidshem för äldre.och servicehus Högskolor och universitet har hän-
förts till kategorin kontorsbyggnader.

flerbostadshus och kontorsbyggnaderB. I ingår ävengruppen sam-
lingslokaler, butikslokaler, biografer, idrottshallar, termina-teatrar,
ler, utställningshallar, hotell, bensinstationerrestauranger,museer,
och garage.

det finns skäl, får denOm särskilda kommunala nämnd fullgörsom
kommunens uppgift enligt Boverkets föreskrifter inom plan- och bygg-
nadsväsendet oftast byggnadsnämnden besluta senareläggningom av
besikmingstidpunktema BFSl994:40, 4§. skäl för sådanSom ett en
senareläggning förestående ombyggnad aktuell bygg-näraanges en av
nad. föreskrivnahar också möjlighet deKommunen getts att anpassa
kontrolltidpunkterna till och samordna kontrollen med myndig-annan
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hetskontroll. Detta kan bl. gälla lokaler och byggnader där det gällera.
särskilda och högre krav luftkvalitetpå produktionslokaler, livs-t.ex.
medelslokaler, laboratorier och operationsrum.

5.1.3.2 Krav på ventilation vid nybyggnad, m.m.

Flerbostadshus

Totalt i landet finns det 130 000 flerbostadshus omfattande 1,8 mil-ca
joner bostadslägenheter och på 400 miljoner kvadratmeter.yta Ien ca
60 flerbostadshusen finns S-ventilation,procent i 30 F-av procent
ventilation och i resterande 10 FT-ventilation. till börjanFramprocent

1950-talet försågs flerbostadshusen med S-ventilation.merpartenav av
Vid den tiden introducerades s.k. kontrollventilation, F-är ettsom sys-

med förhållandevis högatem tryckfall frånluftventilema.i högaDet
tryckfallet innebär stabilt, dvs. approximativtatt systemet är kon-ger

luftflöde, och påverkasstant i ringa utsträckning exempelvis vindav
vindtryck fasaden. byggbestämmelsemaI SBN 67mot ställdes från
år 1968 krav på mekanisk ventilation i nyuppförda flerbostadshus med

Årtvå våningar.än infördes1977 krav på ventilationFT- imer ny-
byggda flerbostadshus i Supplement till SBN 75. Krav ställdes därvid

byggnader med fler bostadslägenheteratt skulle förses15 medän ca
värmeåtervinning. Genom värmeväxling mellan utgående frånluft och
inkommande tilluft kunde värrnebehovet för uppvärmning den in-av
kommande kalla uteluften reduceras med mellan och50 75 procent.

Lokaler

landetI finns totalt miljoner270 kvadratmeter lokalyta exklusiveca
industrier. Sedan slutet 1960-talet har lokaler utförts med FT- venti-av

Ävenlation. äldre lokaler har ofta kompletterats med sådan ventilation
vilket lett till FT- ventilation den helt dominerande ventilationsty-att är

i lokaler. Flera olika FT-ventilation har utvecklats ochtyper in-pen av
stallerats under årens lopp, tvåkanalsystem, högtryckssystem medt.ex.
eller s.k. fönsterapparater, fan coilutan variabelt flödesystem,- - - -

Samtliga kan förseddasystem. med kylning luften.system Detvara av
helt dominerande FT- lågtryckstyp,systemet är därsystemnumera av
eventuellt behov kylning ombesörjs från ventilationenav av en separe-
rad kylvattenanordning, kylvattenanslutna kylbafflar. Utvecklingen har
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ventilationssystem och fokuseringgått enklare på luñ-mot motmer en
föringen inom och lokaler.rum

skillnad frånnuvarande byggregler, 94, till tidigare,I BBR anges,
frihethur ventilationen skall utföras. Byggherren har själv väljainte att

stället vad skallventilationssystem. i uppnås,I BBRtyp av anges som
dvs. ventilationsgrad.vissen

Arbetsmiljöbestämmelserl

Huvudsyftet arbetsmiljölagen 1977:1160 förebygga ohälsamed är att
och olycksfall uppnå god arbetsmiljö l kap.i arbetet och i övrigtatt en

arbetslokal utformad och inredd§. Enligt kap. skall sål 2 3 § attvara
Enligt kapitel skallden lämplig från arbetsmiljösynpunkt. 4 §är samma

arbetshygieniska förhållan-luft-, ljud- och ljusförhållanden och övriga
konstruktion och utfornmingden tillfredsställande. Beträffande avvara

särskilt föreskrivetbyggnad hänvisas kap. till vad i PBLi 2 9 § ärsom
meddelade föreskrifter. generella ochoch med stöd den lagen Vissaav

finns Boverkets byggreglerallmänt hållna regler för arbetsmiljö imer
arbetsmiljöförordningBBR. Med arbetsmiljölagen harstöd enav

Arbetarskyddsstyrelsen ASS bemyndigas1977:1166 utfärdats vari
arbetsmiljöfrågor. har utfärdat bl. före-utfärda föreskrifter ASS a.om

arbetslokalerskrifter AFS 1993:5 ventilation och luftkvalitet iom
tillämpningen.inklusive allmänna råd En-personalutrymmen samt om

ordnad och ha sådana in-ligt föreskrifterna skall arbetslokal såvara
uppfångande luftföroreningarstallationer för luftväxling och somav

tillfredsställande.vistelsezonenlokalen, luñkvaliteten ialstras i äratt
luftföroreningar begrän-Luftväxlingen skall ordnas så spridningatt av

uppkom-huvudsakligenarbetslokaler där luftföroreningarnaFörsas.
koldioxidhalteni föreskriftemapersonbelastning attgenom angesmer

tillfredsställande.luñkvalitetenkan användas indikator på Iärattsom
koldioxid-föreskriftema eftersträvas hålladessa lokaler skall enligt att

ventilationsinstallationerunder §. Vidarehalten 1000 3 attangesppm
underhållregelbundet. Kontroll ochskall kontrolleras och underhållas

tillgänglig vidskall hållasskall dokumenteras och dokumenteringen
anläggningen.

ventilations-funktionskontrollhar också utfärdat reglerASS om av
industribyggnader, hartillverkningslokaler. Sådana lokaler,isystem

emellertidKontorslokaler ingår i OVK.Boverket undantagit från OVK.
tillämpasbestämmelser skalluppkommer frågor vilkaIbland somom

industribyggnader.ventilationskontroll kontorsrum ibeträffande i
föreskrifter gällerBoverkets ASSAndra byggnader där såväl ärsom
för handikappade.institutionskaraktär Ioch bostäderäldrebostäder av
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dessa byggnader finns ofta anställd personal för tillsyn de bo-m.m. av
ende. Yrkesinspektionen, uppdelad på ll distrikt,är regionalärsom
tillsynsmyndighet på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. Yrkesinspek-
tionen bedriver inspektionsverksamhet på arbetsplatserna och får enligt

kap.7 § arbetsmiljölagen7 meddela de förelägganden och förbud som
behövs för lagen eller föreskrifteratt meddelats med stöd lagensom av
skall efterlevas.

l Hälsoskyddslagen

Enligt hälsoskyddslagen 1982:1080 skall eller nyttjanderätts-ägaren
havaren till berörd egendom vidta de åtgärder skäligen kan krävassom
för hindra uppkomstenatt Sanitär olägenhet och för undanröjaattav
sådan olägenhet 6 §. I 3 hälsoskyddsförordningen5 1983:616-
finns bestämmelser bostäder. Bl.a. kravvissa avseende t.ex.om anges

och ventilation.temperatur Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommu-i
har tillsynen hälsoskyddet och fåröver meddela de föreläggan-nerna

den och förbud behövs för efterlevnaden bestämmel-att tryggasom av
I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1989:51 ventilationserna. om

i bostäder m.fl. lokaler bl.a. följande: "Sanitär olägenhetanges anses
föreligga lokaleri där människor inte enbart tillfälligt uppehåller sig om
koldioxidhalten i till följd personbelastning vid normal använd-rum av
ning överstiger 1000 Koldioxiden indikator används vanligenppm. som
inte bostäderi skolor,i bamomsorgslokaler,utan samlingslokaler etc."

5.1.3.5 Behörighet för ventilationskontroll

Boverket har, med stöd 16 § BVL, utfärdat föreskrifter BFSav
1994:40 krav för riksbehörighet fimktionskontrollant. Av fö-om som
reskrifterna framgår i korthet följande. Riksbehörighet funktions-som
kontrollant får lämnas avseende fyra kompetensnivåer, nämligen
N och K. För erhålla de fyra skilda riksbehörighetemaatt ställs enligt
Boverkets föreskrifter krav allmänpå teknisk kunskap krav påsamt
erfarenhet från praktiskt arbete enligt följande.
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Behörighet for Teknisk kunskap Praktisk erfarenhet
funktionskontroll efter erhållen utbild-av
ventilationssystem ning
E frånExamen lägst Arbete under minst två
Lägenhetsaggregat i gymnasieskolans 2- år med ventilations-
flerbostadshus eller yrkes-3-åriga inomsystem resp.

tekniska linje eller lik- behörighetsområde
värdig utbi1dning,k0m- omfattande mätning
pletterad med ventila- och kontroll syste-av
tionsteknisk utbildning funktionmens

Utbildningen inom 9 §etc.
lämpligt område, t.ex.
bygg- el. installations-

7linje §
S E Ese ovan se ovan
S-ventilation i fler-
bostadshus och kon-
torsbyggnader
N från, tekniskExamen Arbete under minst tre
Ventilationssystem högskola, ingenjörsut- år inom minst två av
enligt ochE bildning tidigare följande3- områden:
F-ventilation fler-i 4-årigt tekniskt Produktionsledninggynma-
bostadshus och kon- sium, gymnasiesko- Projektering
torsbyggnader lans 4- el. 5-åriga Besiktningsamt
FT-ventilation i och tekniska linje, yrkes- Entreprenadkontrollen-
tvåbostadshus teknisk högskole- ventilationssystemav

utbildning,YII-I el. dyl. enligt behörighetsnivå
Lämpligt fackområde 10 §N
:bygg- installations-
teknisk linje 8 §

K N Arbete under minst femse ovan
Alla venti- år inom minsttyper treav av
lationssystem följ ande områden:

Produktionsledning
Projektering
Injustering och flödes-

mätning
Besiktning
Entreprenadkontroll

ventilationssystemav
tyPFT11§
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Om den ansöker behörighet saknar yrkesmässig erfarenhetsom om av
injustering och/eller besiktning och kontroll, krävs kompletterande ut-
bildning för dessa verksamheter 12 § Boverkets föreskrifter. När så
erfordras får sökandens kompetens bestämmas särskild kun-genom
skapsprövning. Enligt Boverkets föreskrifter 14 § ställs också krav på
kunskaper bygglagstiftningen och viss angränsande lagstift-om annan
ning på sökanden skall lämplig för uppgiften, vilketsamt att skallvara
styrkas. Riksbehönghet för funktionskontroll får medges för perioden

högst fem år. Behörigheten utfärdas särskilda certifieringsorgan,av av
ackrediterade SWEDAC se lagen,är 1992:1119, teknisksom av om

kontroll. För finnsnärvarande det stycken sådana ackrediteradetre
certifieringsorgan. Antalet ventilationskontrollanter med riksbehörighet
uppgår till 2 300. Kommunerna har enligt gällande bestämmelsernu ca
möjlighet besluta med kompetens kommunenatt be-att person som

får utföra kontrollstämmer visst objekt kommunen,vilketinomettav
benämns lokal behörighet. många kommunerI har beslut fattats om
utfárdande lokal behörighet med innebörd denna gäller för vissattav
tid och kontrollanten får utföra besiktningar alla eller vissa ventila-av
tionssystem inom kommunen. del kommunerEn tillämpar Boverkets
behörighetsklassning E, N, K kontrollanterna medan andra harav

klassningssystem. dagslägetI finns 1 500 ventilationskontrol-egna ca
lanter kommuner erhållit s.k. lokal behörighet.som av

5.2 Erfarenheter från den obligatoriska
ventilationskontrollen

5.2.1 Redovisning arbetsläget förav
ventilationskontrollen

harDet visat sig svårt få någon samlad och heltäckande bild huratt av
läget beträffande arbetet fimktionskontrollera ventilationssyste-är att

bl. beroende på låg svarsfrekvens i de förfrågningar och enkätermen a.
sökt belysa situationen. delanalyserVissa har dock utförts beträf-som

fande ochOVK kan redovisas här.

Våren 1994 skickade Boverket förfrågan till landets alla kommu-en
för klarlägga i vilken omfattning ventilationskontroll utförtsattner
den december31 i skolor, daghem,1993 sjukhus kategoriper m.m.

l i Boverkets föreskrifter; avsnitt 5.1.3.1. Ca 90 procentse av
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kommunerna svarade. Av kan utläsas i kommuner104attsvaren
40% hade besiktningar utförts enligheti med bestämmelserna för
ventilationskontrollen. de ventilationssystemAv kontrolleratssom

ungefär hälften underkända. kommunerI 100 ca 40% devar av
svarande hade kommunen beslutat medge kontrollen fick skeatt
vid tidpunkt den föreskrivna. kommunerI 38än attsenare angavs
inga besiktningar hade skett och kommuneri 104 hade mindre än
hälften erforderliga besiktningar genomförts. undersökningenAvav
kan inte utläsas någon skillnad i verksamheten mellan och småstora
kommuner eller mellan olika län.

Enligt gällande bestämmelser skulle OVK genomförd i befint-vara
liga flerbostadshus, kontorsbyggnader med FT- ventilationm.m.
kategori 2 första dengång december31 1994. Boverketsenasten
tillställde våren 1995 samtliga kommuner frågeformulär förett att
klarlägga omfattningen genomförd OVK. Svar inkom från 237av
kommuner, 208 kommuners fullständiga och kundevarav svar var
läggas till grund för analys. de erhållnaAv kunde följandeen svaren
utläsas.

16 flerbostadshus300 hade kontrollerats och dessa 760 av var pro-
godkända.cent

Av 12 900 kontrollerade kontorsfastigheter har 64 godkändaprocent0
ventilationssystem.

övriga kontrolleradeAv byggnader omfattande 14 byggnader3000
t.ex. hotell, samlingslokaler, butikslokaler hade 66teatrar, procent
godkända ventilationssystem.

Sammantaget Boverket de kontrollerade ventilationssyste-attanger av
hade fjärde byggnad icke godkänt ventilationssys-än ettmen mer var

frågaPå i hur grad de kontroller skulle ha genomförtstem. storom som
under år verkligen blivit1994 utförda, frånvarierar kom-senast svaret

Boverket bedömer ventilationssystemet isammantaget attmunerna.
byggnad hade kontrollerats.inteänmer varannan

börjanI år skickade Boverket1996 enkät till samtliga kom-av en
för klarlägga arbetsläget med Vid dennaOVK tidpunktattmuner -.den december31 skulle alla ventilationssystem1995 omfattassom-

kontrollen besiktade gång och kategori skolor,1 dag-av vara en
hem, vårdlokaler etc två gånger. Resultatet 76 procentigav en
svarsfrekvens följande vid handen. kommunerCa 70 har integer
besvarat enkäten. kommuner130 genomförandegraden högreI ärca

50 Beträffande flerbostadshus med ventilationF-än procent. var



190 Funktionskontroll ventilationssystem SOU 1997:177av

enligt de protokoll kommit in till BN 68 ventila-procentsom av
tionssystemen godkända. Motsvarande uppgift för S- ventilerade
flerbostadshus 63 Sammanlagt hade protokoll avseendeprocent.var
27 flerbostadshus821 med eller S- ventilationF- redovisats till BN.
Boverket redovisar följande beträffande flerbostads-sammantaget
hus med ellerF- ventilation. finnsS- Totalt det 117 flerbo-000ca
stadshus i landet. de kommunerI 220 besvarat enkäten bedömssom
det finnas 91 250 flerbostadshus. Till kommunerna hade fram-som
gått endast 27 protokoll inkommit,82l vilket endast 30motsvarar

de byggnader skulle ha besiktats. Boverket drar slut-procent av som
ventilationen i mellan 75 000 och flerbostadshus95 000satsen att

inte hade genomförts eller fel och brister konstaterats vidatt som
kontrollerna inte åtgärdats.

Beträffande skolor daghemoch enkäten följande upplys-gav
ningar. Antalet byggnader besiktatsinte någon gångsom anges vara
931 stycken 4%. besiktatsDe gång godkäntsinte ochsom en men
inte åtgärdats uppgick till 5167 byggnader. Daghem och skolor som
besiktats före utgången år 1995 inte har godkända ventila-av men
tionssystem uppgick till 1278. sammanhanget börI detnoteras att
totalt i landet finns skolor och daghem.21 500 Uppgifternaca ger
vid handen 30 byggnaderna i skolor ochatt procentca av gruppen
daghem inte har fungerande eller godtagbara ventilationssystem.

4. Boverket genomförde också under januari 1996 telefonintervjuen
med fastighetsförvaltare282 med tillsammans 28 264 byggnader
främst flerbostadshus kontor och affärsbyggnader,ävenmen varav
knappt hälften försedda med ventilation.FT Intervjuerna föl-gav-
jande upplysningar. byggnader med FT-ventilationAv intesom
godkändes vid kontrollen harår 1994 63 åtgärdats föreprocent ut-
gången år 1995. föreskriven tid, dvs. föreInom utgången årav av
1995, 90 byggnaderna med F-och S-ventilationprocentuppges av
ha kontrollerats. Uppgifterna något osäkra eftersom vissa ba-är
suppgifter antal byggnader med FT-ventilation harinteetc.om upp-

förvaltarna.givits kan dockDet ventilations-noteras att trots attav
i 90 byggnaderna kontrolleradesystemen procent av anges vara re-

dovisas 1/3 inte godkändes år 1994 inteatt systemenen av som
heller åtgärdade vid slutet år 1995.var av

Vidare har Boverket i samarbete med företaget JBS, För Bättre
Miljö bearbetatAB besiktningsprotokoll beträffande 8119 ventila-
tionssystem hämtade databas finns företaget.hos data-Iur en som
basen ingår protokoll avseende alla byggnader docktyper av en-
bostadshus. Ventilationsbesiktningarna underutförda åren 1992är -



SOU 1997:177 Funktionskontroll ventilationssystem 191av

1995. Bearbetningen protokollen följande vid handen. När-av ger
40 ventilationssystemen godkända 3013 styck-procent ärmare av

en, F- ventilation för den relativt andelstörstasettvarav svarar
godkända följt FT- ventilation och utfall försystem, S-sämstav

förklaringSom till detta kansystemen. S-systemennoteras att som
regel äldre med lång brukstid.är Byggnadsägamasystem måhän-är
da inte medvetna S-systemen kräver skötsel.ävenatt Av materi-om
alet kan utläsas 2/3 vårdlokalema inte har godtagbaratt ventila-av
tion fyra bostadshus harunderkändsamt ventilation.att tre An-av
delen godkända skolor vid besiktningen år 1995 jämfört med år
1993 har ökat till 42 från 35 Vad gäller felen ochprocent procent.
bristerna i ventilationssystemen kan utläsas antalet anmärkningaratt
på ofta I genomsnitt finns det fyra mindresystemen är ochstort. två
allvarliga fel i de undersökta vanligasteDe felen i venti-systemen.
lationssystemen enligt materialet följ ande.är

Felaktiga lufcflöden i 61 % ventilationssystemen.av
Avsaknad driftinstruktioner i 48 % systemen.av av
Föroreningar i fläktar i 40 % systemen.av
Fel fläktamapå i 30% systemen.av
Föroreningar i kanalerna i 37 % systemen.av
Fel på och reglerutrusming i 27 %styr- systemen.av
Smutsiga filter i 25 % systemen.av
Fel på filtren i 20 % systemen.av
Fel på till- och üånluftdon i 23 % och i dem isystemen smutsav
39 % systemen.av
Föroreningar i lufcintag i 22 % systemen.av

Felen och bristerna i ventilationssystemen beror i utsträckningstor
på bristande skötsel och underhåll kan också förklaras felaktigamen av
konstruktioner samverkan mellan nämnda faktorer.samt en

Boverket har i undersökning sig till 67 kommuner förvänt atten
klarlägga arbetsläget beträffande ventilationskontrollema i april
1997. Svar har lämnats 47 kommuner. styckenI 25 kommu-av av

med sammanlagt flerbostadshus,13 888 saknades den lnerna, per
april 1997 protokoll genomförd besiktning för flerbo-över 5950
stadshus 43 % hos BoverketBN. bedömningen 40gör att ca pro-

flerbostadshusen dei aktuella kommunerna inte kontrolle-cent av
och/eller anmärkningar inte åtgärdats denrats 1 april 1997.att per

Boverket vidare påfallande många kommuner förefallernoterar att
sakna uppgifter förstai hand beståndet flerbostadshus 18 kom-om

kunde47 inte hur många flerbostadshus finnsmuner av ange som
inom kommunen. fallnågra kommunernaI uppgifteruppger om
antalet skolor och daghem avviker från de uppgifter finnssom som
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tillgängliga hos Skolverket respektive Socialstyrelsen. Beträffande
skolor och daghem den enligt1 januari 1995 undersölming-var per

20 besiktade och/eller åtgärdade. denPer 1 aprilprocenten
har1997 till redovisats godkändaBN protokoll för knappt 70 pro-

de aktuella byggnaderna.cent av

Kommunförbundet har försökt inhämta uppgifter angående skolor
.

och daghem från statistiskt säkerställt urval kommuner,ett näm-av
ligen 70 stycken. har frånSvar inkommit kommuner28 som ger
följande bild.

Kommuner Antal 1995 1997 1997
28 stycken godkänd/ej beräknas beräknas

besiktade besiktade godkända/ej
och godkända besiktade

Skolor 34%914 513 95 %

Daghem 1503 202 13% 17 % en del
besiktade
1996

kommunförbundetsAv kommentar till redovisningen kan utläsas att
det förväntade resultatet kontroll skall utförd denav en som vara per

december31 skolorna skall befinnas1997 haär att merparten av
godkända ventilationssystem då. uttryck för kommu-Detta attger

förväntas ha åtgärdat del de brister farms årstornerna en av som
1995. fem byggnaderna förväntasDe inte bli besik-procent av som
tade eller godkända vid utgången år samtliga fall1997 i bliav avses
föremål för ombyggnad eller andra förändringar så det inteatt är
meningsfullt åtgärda ventilationssystemen. Beträffande dag-att
hemmen under skall hos deår 1997 kommuneratt svaratanges som
1297 daghem besiktas daghem 17 kommer226 % intesamt att att
klara kraven eller Förklaringeninte besiktas. till detta huvudsak-är
ligen i flera kommunerna med de icke godkända dag-att man av
hemmen har besiktat dessa under år 1996, varför besiktningen ny
under år 1997 meningslös. Vissa kommuner har hos BNanges vara
begärt senareläggning kontrollen daghemmen ståratt torn-av p.g.a.

skall byggas eller säljas.rivasma, om,

Arbetarskyddsstyrelsen har i Skolans arbetsmiljö, jämfö-rapport,en.
relsestudier 1992-1997, redovisat resultatet antal enkäter tillettav
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bl.a. rektorema i landets skolor arbetet med arbetsmiljöfrågor.om
Av framgår följande fysiskarapporten arbetsmiljöproblematt har
angivits vid skyddsronder landetsi skolor åren 1991, 1992 och 1996
här återges endast de fem områden oftast förorsakasom anges ar-
betsmiljöproblem. Totalt redovisas 14 olika problemområden:
1ventilation, värme/kyla oftast förorsaka arbetsmil-anges
jöproblem, därefter följer 2 akustik och buller, 3 belysning och
ljus, 4 olika fysiska förhållanden t.ex. trasiga tak, golv, väggar
etc., 5 mögel, fukt, vattenskada, damm Det böretc. noteras att sett

hela landetöver har förbättring skett inom de fem nämnda omrâ-en
dena i så måtto frekvensen vid skyddsrondemaatt påtalade problem
och brister sjunker. Rektorema har ombetts bedömningargöra av
vilka fysiska arbetsmiljöfrågor angelägna.är Högst påmestsom
listan kommer ventilation, värme/kyla, dock minskat successivtsom
i angelägenhetsgrad. I sammanhanget kan frågor bristnoteras att om
på eller felaktigt utformade lokaler enligt rektorema har ökat kraftigt

fysiskt arbetsmiljöproblem.ett Av kan också utläsassom rapporten
94 rektoremaatt den obligatoriskaprocent funktions-attav anger

kontrollen ventilationssystem har genomförts under åren 1993av -
96. Av rektorema 28 kontrollen inte medförtprocent att nâg-uppger

anmärkningar.ra
Av materialet i kan inte utläsas hur många gångerrapporten ven-

tilationskontroll skett och heller inte i vilken omfattning fel ochsom
brister i ventilationssystemen åtgärdats. börDet redovis-noteras att
ningen i torde situationen vidrapporten årsskiftet 1996/97 ochavse

tredje ventilationskontroll skall ha skett skolori viden senast ut-
gången år 1997.av

Åtta fastighetsförvaltare, främststora lokalförvaltare, har redovisat
arbetsläget våren beträffande1997 OVK till byggkvalitetsutred-
ningen. Av materialet kan följande utläsas.
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ÅtgärderFrämst Förvaltad ntilations BesiktatTyp systemav ve
lokaler yta

1000m2 S F FT

Statens 1200 25 % 15% 60% klart klart
fastighets
verk

Vasakro- 4400 35% 60% klart5% pågår
nan

Postfas- klart klart1052 1,3% 1,2% 97%
gheter

Fort V 8000 90% 95 % 60%

Skanska 3700 94-98% 93-97
inld. godkäntJM

NCC 95%1105 50 tusen-
fastig- m2
heter återstår

Redovisningen miljoner lokalyta främstomfattar m219,5 avse-ca
ende den totala kon-kontorsändamål, vilket 90utgör procentca av

landet. tyder besiktning ventilations-i Uppgifterna påtorsytan att av
felutförts fall gång och och brister ii varjesystemen att stor ut-en

arbetet med detta.sträckning redan åtgärdats eller pågår Mer-att
ventilation ochbyggnaderna försedda med FT- ventila-ärparten av

funktionskon-skall därför enligt gällande tidplan hationssystemen
trollerats före årandra gång utgången 1997.en av

funktionskontroll ventilationssystemuppgifter beträffandel0.Vissa av
erhållits upprättad databas. databasenhar ñån företaget IBS Ien av

protokoll byggnader, exklusive ochingår från 4500OVK ca en-av
tvåbostadshus, överrepresentation föreliggerhela landet. Vissöver

ventilations-från omfattar protokollenstorstäderna. Totalt ll 000ca
besiktade den decemberVentilationssystem 31system. som var per

vid förnyad besiktning den 311995 finns med till 70 procent perca
jämförelse sammanhanget detdecember 1996. kan iSom nämnas att
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totalt i landet finns lokalbyggnader200 000 och till detta skallca
läggas 130 bostadshus000 med eller fler lägenheter.treca

Sammanställningen i det följande baserad på uppgifter hämtadeär ur
JBS:s databas.

byggnader,Kategori Procent ventilationssystem godkända gk
antal ventilations- underkända ukresp.

31 dec. 1995system 31 dec. 1996
gk uk gk uk

Samtliga i registret
1995: 8089 37 63 44 56
1997: 10289
Kategori 1 totalt 35 65 55 45
1995: 3107
1997: 3953

varav
Sjukhusyårdlokaler 31 69 35 65
1995: 480
1997: 864
Dag- fritidshem 48 52 68 320.
1995: 332
1997: 645
Skolor 34 66 58 42
1995: 2299
1997: 2444
Kategori 2 totalt 41 59 43 57
1995: 2121
1997: 2719

flerbostadshus 25 75 35 65varav
Kategori 3 totalt 26 74 28 72
1995: 1228
1997: 1960

flerbostadshus 26 74 28 72varav
Kategori 4 totalt 21 79 21 79
1995: 325
1997: 633

flerbostadshus 21 79 21 79varav

Av sammanställningen ñamgår totalt besiktade8 000att av ca ven-
tilationssystem den december31 1995 40 god-procentper var ca
kända och 60 underkända. Motsvarande uppgift den 31 de-procent
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protokoll,cember 1996, baserat på 10 300 45är procentca av sys-
godkända underkända. Därvid böroch 55temen procent noteras att

vid skall enligt gällande bestämmelser ventila-sistnämnda tidpunkt
kategori ha besiktats två gånger. Beträffandetionssystemen i l ven-

utifrån protokolltilationssystemen kategori de ingår i data-i som
basen, kan andelen godkända har ökat totalt förnoteras att system

gäller också och deförbättring iDennagruppen. var en av gruppen
skolor, daghem, sjukhus ochingående byggnaderna, nämligen andra

finnsvårdbyggnader. Flest andel godkända ventilationssystem i
förevaran-daghem och fritidshem följt skolor och enligtsämst ärav

de sjukhus och andra vårdlokaler. Flerbo-material situationen i
och ventilationsproto-stadshusen återfinns kategorierna och 4i 3

kollen totalt lägenheter år 1995 ochfrån dem omfattar 22 450 34
lägenheter Andelen godkända flerbostadshu-500 år 1996. isystem

har ökat ventilationstyp nivån god-successivt äroavsettsen men
kända 70-80%. andel godkändahög Högst 35systemsystem ca-

och FTX-ventilation.återfinns i med FTprocent system-

medlemsföretag efterhört hurenkät tillll.SABO har sinagenom en
godkända ventilationssystem.många bostadslägenheter harsom

ArbetslägetUppgifterna torde 1997.situationen sommaren av-avse
medlemsföretagseende lägenhetsbeståndet i SABO:s70 procent av

kan sammanfattas enligt följ ande.

Andel godkända lägenheterKommunstorlek
storstäderna 61 % 170 000De tre av

Storstadsförorter 78 % 104 000av
Städer med fler inv. 85 % ll6 00090 000än av

000Orter med 000 inv. 83 % 12527 000-90 av
000med mindre inv. 74 % 109Orter 27 000än av

Alla 75 % 624 000av
vid handen 1997redovisningenSammantaget tor-att sommarenger

och bostadslä-fall mellan 50 75de i varje någonstans procent av
ha godkända ventilations-medlemsföretaggenheterna hos SABO:s

system.
Även medlemsfö-enkäter till sinaharHSB och Riksbyggen genom

beträffande ventilationskon-lägetreningar begärt redovisning av
översiktliga slutsats kan dras1996/97.trollen vid årsskiftet Den som

bo-har skettsvarsmaterialet besiktning 90 procentär att ca avavav
tredjedelar haruppskattningsvis tvåstadsrättslägenhetema och att

godkända ventilationssystem
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5.2.2 Till utredningen inkomna synpunkter på
ventilationskontrollen

Utredningen har berett aktörer berörs de frågor ingår di-isom av som
rektiven möjlighet inkomma med synpunkter. Synpunkter verk-påatt
samheten med den obligatoriska funktionskontrollen ventilations-av

har kommit från b1.a. Kommunförbundet, Landstingsförbundetsystem
föroch intresseorganisationen fimktionskontrollantema, FUNKIS.

Synpunkter har också informellalämnats vid med företrädare förmöten
och förvaltare bostäder och lokaler m.fl. Företrädare förägare före-av

och organisationer berörs ventilationskontrollen har inbju-tag som av
dits till referensgruppsmöte med utredningen. det följandeI redovisas
de synpunkter lämnats utredningen beträffande OVK.som

5.2.2.1 Vilka byggnader och ventilationssystem skall omfattas av
ventilationskontrollen

Som framgått redovisningen i det föregående omfattas i princip allaav
byggnader med undantag för industribyggnader, ochtyper två-av en-

bostadshus med S-ventilation eller ventilation, ekonomibyggnaderF-
för jord- och skogsbruk o.dyl. byggnader hemlig avseddasamt naturav
för totalförsvaret. Från kommunhåll och från småhusägarhåll har ifrå-

förhållandet ventilerade ochFT- tvåbostadshus omfattasgasatts att en-
ventilationskontrollen. detKommuner svårt försvaraäratt attav menar
småhusen ingår i obligatoriet med hänsyn till det bör ligga iatt att

byggnadsägarens och omedelbara intresse underhålla sittattansvar
småhus så inte familjens hälsa eller husets värde Liknan-att äventyras.
de synpunkter har framförts från småhusägare. Kommuner har vidare
anfört i situation med begränsade ekonomiska tillgångar kanatt en man
inte från kommunhåll motivera läggs på bevakaatt att attresurser ner
FT-småhusen ventilationskontrolleras.

5.2.2.2 oftaHur skall byggnaderna besiktas

Föreskrifter besiktningsintervall har redovisats i avsnitt 5.1.3. Frånom
kommunhåll har ifrågasatts rimligheten skolori och daghem skallatt

två-årsintlervall.besiktas med ifrågasätterMan inte behovet kon-av en
troll med godkänt resultat, sådan utförts bordeattmen menar om en
besiktningar därefter kunna utföras med längre intervall tredjet.ex. vart
år.
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Kommunala tillsynsfrågor5.2.2.3 m.m.

Allmänt

med obligatoriskaverksamheten denhar flera roller iKommunerna
dels fastighetsäga-fLmktionskontrollen ventilationssystem. De ärav

skolor och daghem och dels skall dere/fastighetsförvaltare bl.av a.
ventilationssystemfunktionskontrollenligt förordningen8 § avom

fullgör skyldigheterbyggnader kommunen sinaövervaka till iägareatt
Över-funktionskontrollen.utfärdatsenligt de bestämmelser som om

byggnadsnänmdemavakningen ankommer normalt på
byggnadsnämndens roll och ifrågasättsFrån kommunhåll diskuteras

uppsökande verksamhet.bedrivafinns hos kommunerna attom resurser
verksamhet ingår tillsynen.ifrågasätter uppsökande i Syn-Någon om

få hur tillsy-framförs också kommunerna måstepunkter avgöraattom
kommunägdabyggnader ifrå-skall Från till andra änutövas. ägarenen

skall ha tillsyn delämpligheten kommunernai övergasätts att egna
ofta dåliga före-byggnaderna. framförs kommunernaDessutom äratt

ventilationskontrollenför i dedömen hålla tidplaneninteattgenom
oftast byggnadsnämndema,byggnaderna. Kommunerna, genomegna

tillsynsverksamheten.pekar svårigheter med Kom-på grundläggande
vilka byggnaderkännedomhar, det, regel intesägs ommunerna som

försedda med.vilka installationer de Ar-finns kommunen ochi ärsom
byggnadsregistermed ibete därför hållpågår på många upprättaatt

definierasvårigheter vadkommunerna. pekas också vissapåDet att en
ventilationssystem ochomfattningbyggnad och klarläggaär att ag-av

koppling mellanborde finnasVidare har framförts det ettattgregat. en
vitesföreläggande enligtprotokollet och 10negativt resultatet enligt

kap. PBL.

protokoll frånkommunernaFrågor angående hantering i av
ventilationskontrollen.

bestämmelser protokoll föras.gällandeVid varje besiktning skall enligt
kontrollen. exemplarresultatet Ettprotokollet skall antecknasI av av

exemplar sändasbyggnadens ochprotokollet skall länmas till ägare ett
oftast kommunhållFråntill vederbörande nämnd hos kommunen, BN.

utseende och detframförs Protokollen harofta följande. inte ärsamma
godkäntventilationssystemettolka sluta tillsvårt dem och sig äratt om

identifieraockså svårighetereller underkänt. harKommunerna att
protokollen i kommunerna varierar. Vis-byggnaderna. Hanteringen av

utfärda detbör intygkommuner det kommunenäratt somsomsa anser
genomförd besiktningskall utfärdas enligt ventilationsförordningen om
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med angivande datum för besiktningen. Kommuner utfärdarav som
intyg har framfört det intyget bör framgå ventilationssystemetatt av om

godkänt eller underkänt.är

Kommunernas avg1fter för ventilationskontrollen.

sällan klagarInte byggnadsägama kommunens avgift för verk-över att
samheten alldeles för hög. finnsDet exempelär på avgifter från kom-

kostnadenöverstiger för själva ventilationskontrollen.munerna som
kommunerVissa har motiverat sina initialt relativt höga avgifter med

kostnaderna för byggnadsregister täckasatt måste och haratt upprätta
aviserat avgifterna kommer sänkas. På några håll har initiativatt att

tilltagits på olika rationalisera hanteringen protokollatt sätt mellanav
byggnadsägare och kommuner. Tanken vissa fastighetsägareär att stora

kan kontinuerligt visa ventilationssystemen fungeraratt avsettsom som
hjälpmed datatekniken dokumenterade kvalitetssäkringssys-samtav

inte skulle behöva skicka in protokoll tilltem kommunen. När det gäl-
ler fastighetsägare har sin verksamhet spriddstora delaröver storasom

landet tanken endast sarnlingsprotokollär avseende hela lan-att ettav
det skulle skickas in till den kommun där centralbevakningen syste-av

belägen. Andra förslag framförtsär rationaliseringssyftei ärmen som
besiktningsintervallen borde kunna ändras efteratt det för byggna-att

den eller varandratvå på följande godkändaupprättats protokoll.ett

5.2.2.4 Tolkning bestämmelser OVKav om

Fråga har uppkommit skall fullgöra uppgiften skickaattom vem som
protokollet utförd besiktning till kommunen.över förordningenI anges

exemplar protokollet skall lämnas till byggnadensatt ett ochägareav
exemplar sändas till den kommunala nämndett handhar tillsynen. Isom

förordningen vidare skallintyg utfärdas genomförd be-attanges om
siktning med angivande datum för besiktningen. Vidare attav anges
byggnadens skall anslå intyget på väl synligägare plats byggnaden.i
Synpunkter har framkommit med innebörd det bör skrivas in för-iatt
ordningen skall utfärda intyget och det intyget börattvem som av
framgå ventilationssystemet godkänt eller underkänt.är För närva-om
rande varierar hanteringen nämnda frågor. Från hyresgästhåll harav
framförts inte betjänt endastatt kontrollär haratt veta attman av en
utförts i högre grad också utfallet den.ännuutan av
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ventilationskontroll.medSamordning OVK5.2.2.5 annanav

bli föremål för besiktningarkan ocksåByggnaders ventilationssystem
fall har dethälsoskyddslagstiftningen. vissaarbetsmiljö- och Ienligt

där bestämmelserna enligt deuppkommitframställts situationeratt
eller god-förenliga,skilda lagstiftningama inte varit systematt som

underkänts enligtdärefter Detkänts enligt lagstiftning kort en annan.en
hälso-arbetsmiljölagen ochframställts besvärandehar också attsom

ventilationen medan den ob-krav påskyddslagen stöd för helt nyager
och endastenligt BVLligatoriska ventilationskontrollen PBL avser

godkändakontroll funktionen hos det gång systemet.enav
bestämmelser.berörda skilda Sko-Tidigare har skolor nämnts avsom

arbetsmiljöbestämmelserna. Ettloma omfattas såväl OVK van-av som
förhållande tilllåg ventilation iligt problem skolsalar har förär att

uppfyller byggreglerna,ändåbestämmelser, ventilationenASS attmen
kan då sådanlägre. Vid OVKeftersom luftflödeskraven tidigare envar

ändradkan kräva ventilation.samtidigt ASSskollokal bli godkänd som
påden angivna 1000sammanhangetDet kan i gränsenattnoteras ppm

felaktigt leder tillsällanluftkvalitet intekoldioxidhalt indikator påsom
mekanisk ventilation,installerassjälvdragsventilerade skoloriatt t.ex.

räcka.kundefrekvent fönstervädringtrots att en mer

kompetens5.2.2.6 Besiktningsmännens

föremål för diskussioner.mångaomkring detta har också varitFrågor
funktionskontrollantema.utbildningolika håll efterlyses bättreFrån av

lämpligheten funk-sammanhang idettaFrågor diskuteras i är attsom
eller fort-har projekteratsjälvtionskontrollera attett system mansom

fastighetsägareVissalöpande kontrollera ventilationssystem.samma
resultat,med alltför såkontrollanten intehar låtit kontrollera gott t.o.m.

underkända vid överkontrol-blev klartblivit godkändaatt system som
disciplinåtgärder skall hanteras.fråga hurlen. här aktuellEn ärannan

åtgärder bordeframhållit enklarefastighetsägare harVissa attstora
for-har också uppkommitkunna personal. Frågorbesiktas omav egen

behörigheten/certifikatet.för förnyelsemerna av

Informationsbehov.5.2.2.7

tidplanen beträffandeskälen tilluttalatsFrån del håll har attatt ett aven
berorhållits påftmktionskontrollen ventilationssystemen inte attav

utföras.sådan skullebyggnadsägama tillinte känt att en
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överväganden5.3 och förslag

5.3.1 Allmän utgångspunkt behov av-
ventilationskontrollen

Utredningen föreslår den obligatoriska funktionskontrollenatt av
ventilationssystem bibehålls.

Vikten god inomhusluft och betydelsen fungerande venti-av en av en
lation för fortlöpande innehålla godtagbara värden på olika förore-att

Ökadeningar och fukt i inomhusluften har betonats föregående.i det
allergier och överkänslighet speciellt hos bam ett vä-tungtannan var
gande skäl till riksdagens beslut införaår 1992 obligatoriskattom en
kontroll funktionen hos praktiskt alla ventilationssystem.tagetav

Byggkvalitetsutredningen skall enligt sina direktiv i samråd med
Boverket redovisa hittillsvarande erfarenheter ventilationskontrollenav
och på grundval härav föreslå de förändringar verksamheteni be-som
finns nödvändiga. den tidigareAv redovisningen framgår det äratt
svårt fortlöpande få fullständiga underlag för följa denatt obligato-att
riska ventilationskontrollen. viktiga förDet dem vistas byggna-isom
derna ventilationssystemen fortlöpande fungerar påär att sätt.avsett
Insikten betydelsen ha fungerande ventilation i sin bostad,attom av en
på sin arbetsplats eller andra byggnaderi där uppehåller sig oftaman
och under lång tid finnas hosmåste dem berörs och där-närmastsom
med också har intresse bevaka ventilationen fungerar. Iatt att annatav
fall riskerar den obligatoriska funktionskontrollen ventilationssys-av

uppfattas eller mindre klåfingrigt påfund fråntem att ettsom mer myn-
dighetshåll.

Betydelsen god inomhusluft torde det inte råda någraav en numera
delade meningar diskuterasDet effekter olika faktorerärom. som av
och vilka dessa faktorer Utredningen har i det föregående iär. avsnitt

belyst5.1.1 dessa frågor.
Ventilationskontrollen har pågått femi år. Enligt gällande tid-nu ca

plan för besiktningsverksamheten skulle funktionskontroller ha utförts
enligt följ

byggnadskategoriI daghem,1 skolor, vårdlokaler och liknande
skall ventilationssystemen kontrolleras med två-årsintervall och skall
därmed den december funktionskontrollerats31 1997 ha gånger.treper

redovisningenAv arbetsläget deti föregående kan utläsas bl.a. attav
den december31 då ventilationssystemen1993, skulle ha kontrolle-per
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första hade skettgång, så i 40 kommunerna 104rats procenten av
kommuner ventilationssystemenoch hälften underkända.av var

hade omfattning beslutatKommunerna i medge senarelägg-stor att en
besiktningstidpunkter.ning Enligt vad redovisats tidigare be-av som

döms både skolor ha besiktats falloch daghem i gång vidvarje ut-en
gången år bedöms också betydligt högre andel1997. Det attav en ven-
tilationssystem då godkända. Fortfarandeskall kommer emellertidvara

omfattning kvarståendei finnas behov åtgärder. Vad gälleratt stor av
vårdlokalema föreligger aktuell heltäckande redovisningingen av ar-
betssituationen. Enligt redovisningen i det föregående förefaller det

hög andel ventilationssystem i sjukhus och vårdlokaler intesom om en
godkända den december dvs.1996, år innan31 iett systemenvar per

dessa byggnader skall ha kontrollerats ytterligare gång.en
Byggnadskategori flerbostadshus, kontorsbyggnader och lik-2

nande med FT-ventilation skall kontrolleras med tre-årsintervall och
skall därmed den december 1997 ha fimktionskontrollerats31 tvåper
gånger. tidigare vid handen det förhållan-Den redovisningen ärattger
devis ventilationssystem flerbostadshusmånga i inte kon-ännusom
trollerats och/eller godkända. Flerbostadshus med före-FT-är system
faller i relativt omfattning godkända omkring 40 procent.stor vara

kontorsbyggnadema bedöms fastighetsägarnaMerparten av av vara
funktionskontrollerade fall decembergång deni varje 31 1997en per
och då i hög grad med godkänt resultat; den sistnämnda slutsatsen mot-

undersökningar.i viss mån andrasägs av
kontorsbyggnader och liknan-Byggnadskategori flerbostadshus,3

de bestämmelser funktions-med F-ventilation skall enligt gällande
kontrolleras med sex-årsintervall och skall ha kontrollerats gången per
den flerbostadshus kan bedö-31 december totalt 0001995. Av 117ca

ochdecember mellan 000 95 00031 1995 75att sammantagetmas per
ochbyggnader ftmktionskontrollerats eller fel brister inteinte rättatsatt

till.
kontorsbyggnader och liknan-Byggnadskategori flerbostadshus,4

de funktionskontrolleras medmed S-ventilation skall nio-årsintervall.
ha genomförts förebesiktningen befintliga byggnader skulleFörsta i

utgången Självdragsventilerade hus har, framgåttår 1995. somav av
redovisningen tidigare, lägsta graden godkända ventilationssystem,den
vilket kan förklaras många byggnadsägare förefaller intemed att vara
medvetna behöver underhåll och skötsel.sådanaävenatt systemom

främst byggnaderna försedda med S-ventilation.Det de äldreär ärsom
och tvåbostadshus med FT-ventilationByggnadskategori 5 en-

skall enligt bestämmelserna funktionskontrolleras med nio-årsmtervall
skulle kontrollerats förstaoch i befintliga byggnader ha gångsystem en
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före utgången år 1995; det saknas uppgifternärmare genomfö-av om
randefrekvens ventilationskontroll i denna byggnadskategori.av

Som framgått finns inte underlag för dra fullständiga slut-att mera
i vilken omfattning ventilationssystemensatser i de skilda bygg-om

nadskategorier omfattas bestämmelserna kontrollerats ellersom av om
utfallet kontrollen. slutsatserDe med säkerhet kan dras ärav attsom
den Boverket föreskrivna tidplanen för kontrollen har inte infriats. Iav
bästa fall har ventilationssystemen i flertalet byggnader funktionskon-
trollerats gång vid utgången år 1997.en av

Det redovisade resultatet den obligatoriska funktionskontrollenav
ventilationssystem i byggnadsbeståndet förutomvisar, bestäm-av att

melsema kontroll efterlevs dåligt, mycket andel deatt storom en av
kontrollerade har påtagliga brister. Behovsystemen obligatoriskav
funktionskontroll finns uppenbarligen alltjämt.

Ägare till byggnader har enligt BVL för bl.a. vidmakt-ett attansvar
hålla ventilationssystemets funktion under byggnadens användningstid.
Systemen skall bibehålla de egenskaper föreskrevs de inär togssom
drift.

Kvalitetsarbetet på ventilationsomrâdet såväl hos förvaltama av
byggnaderna hos ventilationsbranschen måste isägas ettsom vara
första uppbyggnadsskede. obligatoriskaDen fimktionskontrollen av
ventilationssystem bör bestå. frågorDe finns anledning att närma-som

diskutera gäller omfattningen och genomförandefrågor.re

5.3.2 Skäl för obligatorisk kontroll i skilda
byggnadskategorier

5.3.2.1 Allmänt kontrollom

finnsDet anledning något beröra varför samhället skall kontrolleraatt
byggnadsägare underhåller ventilationssystemenatt i sina byggnader.

Bakgrunden har beskrivits de ökade allergiema ochvar som annan
överkänslighet starka misstankar ventilationssystemensamt inteattom
underhölls i tillräcklig omfattning. Som skall enligt BVLnämntsnyss
byggnadsverk underhållas så de väsentliga egenskapskraven i hu-att
vudsak bevaras. gäller bl.Detta med avseende på hygien, hälsa ocha.
miljö. Dessa lagregler grunden för utfärdade bestämmelserutgör om
den obligatoriska fimktionskontrollen ventilationssystem.av

Vad gäller ventilationskontrollen visar den tidigare redovisningen
obligatoriet behövs. Det gåratt uppenbarligen inte förlita sig påatt att
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det generella kravetbyggnadsägarna lever till angivna på under-upp
väsentliga egenskaperna hoshåll och vidmakthållande de Ventila-av

emellertid finnas anledning undersökakantionssystemen. Det att om
behovet och formerna för övervakningen.det kan finnas skillnader i av

berörda de olika byggnadstypemaFörhållandena mellan i ärparter av
möjligheterna påverka ventilationssys-skilda slag och ocksåvitt att att

byggnaden bibe-underhålls. Byggnadsägare har intressetemen attav
för fåhåller värde underhållsåtgärder avkastning på insattsitt attgenom

hyresintäkter. hyresgäst torde ha intressekapital Somt.ex. mangenom
funktioner för-byggnaden verkligen har debostaden elleratt manav

betala för, fungerande hiss, ochsig och villig såsomväntar är att varmt-
fungerande ventilationkallt värme, etc.vatten, en

genomförandetlämnats denkan redovisningenDet avav som om
ventilationskontrollen dras slutsatsen detobligatoriska störstaatt pro-

genomslagskraft kontrollsystemet. Uppläggning-blemet ligger få ii att
genomförandet skall bevakasi nuvarande kontrollsystem är atten av

kommunhåll har emellertidbyggnadsnämndema kommunerna. Fråni
framhållits finns förutsättningar ellerdet inte närmareattatt resurser

de finns uppställdaövervaka fastighetsägare följer kravatt som om
har framförts kritikkontroll Från hållventilationssystemen. mångaav

åtskilliga kommunerkommunernas debitera avgifter ochsättmot att
nödvändigheten bygga registerförsvarar avgifterna med att omupp

och byggnader-byggnader ventilationskontrollenomfattas omsom av
för tillsynen. har ocksåför kunna Detventilationssystem attnas svara

kraven kontroll har sin grundframförts brister hörsamhet påpå motatt
anledningfinns den bakgrundenokunskap reglerna.i Det attmotom

ventilationskotrollen skallstudera genomslagskraftenhurnärmare av
deförutsättningarna idet följande genomgånguppnås. I görs en av

ventilationsbestämmelser.Boverketsskilda byggnadskategorierna i

kontorsbyggnaderFlerbostadshus,5.3.2.2 m.m.
4ochbyggnadskategorierna 3

kontorsbygg-flerbostadshus,byggnadskategorierna och 4 ingårI 3
biografer, idrottshallar,butikslokaler,nader, samlingslokaler, teatrar,

utställningslokaler, hotell,terminaler, restauranger, garage,museer,
kategorierna upplåtshögskolor Flertalet byggnader ioch universitet.

byggnadsägare och bostads-direkt mellanmed hyresavtal antingenett
verksamhetdriver ihyresgäst eller och lokalhyresgästägaren ensom
tillfälligaanställda be-byggnaden. lokaler såvälåtskilliga vistasI som

för genomslagskraftsökare. förutsättningarnaVid genomgång avaven
bevakningen den-kontrollen studerafinns anledning närmareatt om av
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kan förekomma de kommunalapå myndighe-sätt änannatna genom
spelar naturligtvis de ekonomiska incitamenten förHär vid-tema. att

makthålla bra inomhusmiljö hyresgästernas ochintresse möj-samten
ligheter tillse hyresvärden uppfyller gällande föreskrifter in-att att om
omhusmiljö roll.storen

Flerbostadshus

Bostadslägenheter upplåts vanligtvis med hyresrätt; byggnadsäga-
ren/förvaltaren hyresgästen tecknaroch hyresavtal. Ventilationssyste-

i bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt skall enligt gällandemen
regler ha funktionskontrollerats gång den december31 1995. Atten per
så inte blivit fallet åtskilligaoch flerbostadshus besiktats haratt som
haft påtagliga brister i ventilationssystemen har redovisats det tidigare.i

framgåttSom saknas kommunerna föri ha täckandeattresurser en
övervakning efterlevnaden ventilationskontrollen. åtskilligaIav av
kommuner saknas kunskap husbeståndet och i den protokollmånom

besiktningfrån finnsinte sänds in i dag underlag för föreläggainte att
byggnadsägare vidta åtgärder.att

har framkommitDet åtskilliga byggnadsägare söker undvikaatt att
protokoll visar brister i ventilationssystemet sänds in till kommu-som

Många också kommunerna för avgifter föratt tar ut stora attnen. anser
enbart registrera insända protokoll.

detNär gäller hyresrätter kan konstateras hyresgäster ofta haratt
skaffa eftersomsvårt bostad de på olika bundna till detär sättatt annan

område de bor Därmed de också i viss utsträckning beroendeär attav
hyresvärden verkligen uppfyller de krav på bostäder ställs isom upp
lagstiftningen. den det finns brister lägenheten bör dettaI mån i åter-
speglas i hyran och medhyresgäst missnöjd hyressättningenären som
får vid den tidpunkt då han enligt bestämmelserna kap. jordabalkeni 12
eller enligt avtal kan bringa hyresförhållandet upphöra stället, mediatt
iakttagande den uppsägningstid gäller, hyresavtalet föruppsägaav som
ändring hyresvillkoren. hyraKommer inte överensparternaav om ny
kan hyresgästen begära hyran hos hyresnämnden.prövning detFörav
fall hyresvärden och hyresgästen hyrans storlek, skalltvistar hyranom
enligt kap. jordabalken fastställas12 § till skäligt belopp.55 I paragra-
fen vilka prövningsgrunder skall gälla vid hyres-närmareanges som
sättningen. bl.a. hyran inte skälig denDet att är attanges anse som om

påtagligt högre hyran för lägenheter med hänsyn tillär än som
bruksvärdet likvärdiga.är

anförtsSom i det tidigare har betydelsen bra inomhusklimatettav
uppmärksammats allt högre utsträckning under tid.i Detta inne-senare
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bär självfallet inomhusklimatet kommer spela roll vid be-att att storen
dömningen bostadslägenheters bruksvärde, dåligt inomhusklimatettav
torde komma hyressättningenpåverka avsevärd grad.i Det liggeratt
härmed i byggnadsägamas intresse till ventilationssystemenatt attse
ñmgerar på tillfredsställande problem förEtt få genomslags-sätt. att
kraft åt de ekonomiska incitamenten för byggnadsägare kontrolleraatt
och åtgärda ventilationssystemen det för hyresgästerna finns svå-är att
righeter vid hyresförhandlingar visa ventilationen bristfällig iatt att är
förhållande till den ventilation finns i jämförbara hus. hyresgästEnsom

bott länge husi kanske inte heller lägger märke till denettsom succes-
försämringsiva ventilationen inträder ventilationssystemetav som om

inte och underhålls.överses
få försumligaEtt byggnadsägare eftersig de reglersätt att rättaatt

ventilationskontroll gäller till underlåtenhetär att att attom som se
kontrollera ventilationssystem och till brister får omedelbaratt rätta
betydelse för hyressättningen i byggnaden. kanDetta åstadkommas

vid hyresförhandlingar lägga på hyresvärden visaatt att attgenom
byggnadens ventilationssystem kontrollerat ochär överensstämmer
med gällande föreskrifter, inte innehåller föroreningaratt systemet som
kan spridas i byggnaden och övrigt fungerar deti påatt systemet sätt

dvs de sakomständigheter enligt förordningen5 §är avsett, attsom som
fimktionskontroll ventilationssystem skall kontrolleras ocksåom av

innehålls.
Lagtekniskt kan sådan ordning åstadkommas tilläggetten genom

till kap.12 55 § jordabalken. Vid bestämmande bostadsstandardav en
bl.a. betydelse huset har sådana brister frågainte i bl.a.är stor attav om

förhållandenSanitära inte skäligen kan godtas; enligt 12 kap.som
18 a§ jordabalken kan upprustningsföreläggande komma ifråga när
sådana brister firms. skall vid bestämmande den skäligaSom nämnts av
hyran jämförelse med hyror för andra lägenheter med likvär-görasen
digt bruksvärde. första stycket kan tillägg medförI 55 § göras ett som

den aktuella lägenhetens bruksvärde vid jämförelseprövningen skallatt
bedömas utifrån förutsättningen lägenheten saknar godtagbar venti-att
lation, besiktning enligt förordningen funktionskontrollom om av ven-
tilationssystem har utförts eller harinte föranlett anmärkningar bety-av
delse för ventilationssystemets funktion hyresvärdenoch inte visar att
bristerna har avhj

kanDet naturligtvis drastiskt på formella grunder vid hy-attsynas
ressättningen bestämma lägre hyra vad motiverat vidänen som vore en

undersökning den faktiska ventilationen bostadslägen-inoggrann av
Åheten fråga. det byggnadsägarnai andra sidan mycket lätt förär att

undvika gällandeså sker eftersom de endast behöver följa före-att
skrifter. förslagetOm genomförs kommer övervakningen venti-attav
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lationskontrollen genomförs allt väsentligt skötasi hyresgästernaatt av
och deras organisationer.

Utredningen förordar härdet redovisade förslaget genomförs. Påatt
hyreshussidan torde det finnas mycket antal byggnaderett stort vars
ventilationssystem kontrollerade ellerinte åtgärdade efter kontroll.är
Även samtliga hyresfastigheter redan år skulle ha besiktats1995om
och åtgärdats kan finnas skäl byggnadsägarna tidviss inrättaatt attge

efter den här föreslagnasig ordningen. Enligt utredningens uppfattning
bör därför den föreslagna lagändringen träda i kraft först något år efter
beslut lagändring.om

Förslaget innebär byggnadsnämndernas kontroll kan rationalise-att
betydligt kommer redovisas det följiattras som
När det gäller flerbostadshus där bostadslägenheterna upplåtnaär

bostadsrättmed kan dekonstateras boende inte på isättatt samma som
fråga hyresrätt direkt inflytande förvaltningenpå huset.är utanom av
Bostadsrättshavaren skötselnkan påverka huset vid föreningsstäm-av

och kan också skötselfrågor med den valda styrelsen. Omtama upp
misskötsel förekommer och föreningens styrelse följerinte gällandeom
regler kan bostadsrättshavaren vilket för övrigt gäller för hyres-även-

vända till ochsig kommunen påtala saken. Bostadsrättshavamagäster -
har också omedelbart ekonomiskt husetintresse underhålls.ett attav
Några uppgifter hur efterlevnaden den obligatoriskanärmare om av
kontrollen hos bostadsrättsföreningar utanför de bostadsrättsor-är stora
ganisationema firms Enligt utredningens kaninte. mening emel-man
lertid utgå från ägarförhållandena och bostadsrättshavamasatt egna
intressen medför kontroll och underhåll sköts tillfredsställandepåatt

Några särskilda torde enligt utredningens uppfattningåtgärder intesätt.
behöva vidtas för förbättra efterlevnaden reglerna ventila-att av om
tionskontroll. övervakning torde kunna begränsas tillKommunernas
den allmänna uppsikten byggbestämmelser uppfylls.attav

Kontorsbyggnader m.

det gällerNär övriga byggnader ingår i kategori 3 och 4 detärsom
naturligtvis betydelsefullt ventilationskontrollen utförs ocksåatt attmen
ventilationssystem fungerar tillfredsställande utifrån den verksamhet

bedrivs lokalerna. kan ofta de ventilationskravi Här utöversom som
följer byggnadslagstiftningen andra kravregler gällan-sigäven göraav
de. Frågor samordning kontroll det gällerNärtasom av upp senare.
lokalhyresförhållanden partsförhållandena oftast jämspelta iär änmera
fråga bostadslägenheter. rimligt från lokalhyres-Det utgåär att attom

sina förhandlingar med byggnadsägaren ställer krav gäl-i pågäster att
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kontorlande föreskrifter ventilation följs. Utbudet lokaler förom av
och andra företagsverksamheter förhållandevis och hyresgäs-är stort

lättrörliga vad gäller förterna är bostadshyreslägenheter.änmera som
tordeDetta innebära till fastigheter med kontor och liknandeägarnaatt

angelägna kunna lokalenär visa uppfyller minst gällande krav.att att
Härtill kommer arbetsplatser omfattas arbetsmiljölagstiftningenatt av
och arbetstagare och deras harorganisationer intresseatt be-ett attav
vaka gällande kontrollföreslcrifter följs. undersökningarDeatt ti-som
digare redovisats vidockså handen den obligatoriska ventila-attger
tionskontrollen efterlevs allti väsentligt beträffande byggnader som
innehåller kommersiella lokaler skilda slag. Utredningen attav anser
särskilda åtgärder behövs förinte ventilationskontrollen skallatt ge-

Ävennomföras enligt föresla-ifterna. här torde den kommunala kon-
trollen kunna begränsas.

5.3.2.3 En- och tvåbostadshus byggnadskategori 5

Utredningen föreslår mekaniskt från- och tilluftventileradeatt en-
och tvåbostadshus undantas från den återkommande funktionskon-
trollen ventilationssystem.av

Med och tvåbostadshus bostadshus innehåller elleren- avses som en-
bostadslägenhetertvå och friliggande eller sammanbyggda tillärsom

rad- eller kedjehus på eller skilda fastigheter. Vid införandetsamma av
den obligatoriska ventilationskontrollen diskuterades frågan småhu-om

skulle omfattas obligatoriet. Några remissinstanser, bl.a. villa-sen av
intresseorganisationer, detansåg tillräckligtägamas småhu-egna om

ventilationssystem kontrollerades vid nyinstallation. Regeringensens
sade ha förståelsesig för denna ståndpunkt, bl. med hänsyn till dea.
kostnader kan förenade med ventilationskontrollen. Rege-som vara
ringen pekade också på arbetsbelasmingen för byggnadsnämndema..
Regeringen fann dock det vikt småhusen fanns med iatt attvar av sys-

påpekadesDet intervallen mellan kontrollerna kundetemet. att göras
längre för andra byggnader. Vidare fritidshusen lctmdeän attangavs
undantas från kontrollen. Boverket fick bemyndigande utfärda före-att
skrifter bl.a. vilka byggnader kan undantas från den obligato-om som
riska kontrollen och har, tidigare redovisats, utfärdat föreskriftersom

beträffande småhusen innebär endast och tvåbostadshusattsom nu en-
med mekanisk från- tilluñsventilationoch omfattas och kontrollenatt
skall ske nionde år.vart
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låta allabedömdes uppenbarligen orealistiskt ochDet attsom en-
omfattastvåbostadshus, miljoner byggnader, funk-dvs. 1,8 2 avca -

emellertid den redovisningtionskontrollen. bör iDet attnoteras av
bedöms fyra fembyggnaders skick lämnats i avsnitt 5.1.2 små-avsom

ventilationskrav enligt börjanhus inte uppfylla gällande mätningar i av
1990-talet.

frågan omfattas obligatoriet bör enligtsmåhusen skallI ut-om av
det och dennes familj på-redningens mening beaktas ägarenäratt som

Ägarenunderhåll huset. har intresseverkas bristande ettett egetav av
tillse fLmgerar tillfredsställande inom-ventilationen såatt att att enav

Ägaren har också under-husmiljö råder för familjen. intresseett attav
hålla byggnaden värdet bibehålls.så att

småhus med mekanisk från-finns för närvarande 230 000Det ca
föreoch tilluftsventilation. del dessa byggnaderHur ut-stor somav

funktionskontrollera ventilationssystemen ochgången år 1995 lätav
uppgifter såväl småhusägarhållmed vilket resultat finns inga Frånom.

från kommuner framhållits såväl för intressethar ansvaretatt somsom
ligger hosha ftmgerande ventilationssystem i småhus äga-att ett ettav

ren.
hos småhus-här nämnda Synpunkterna och intresseDe om ansvar

bostaden utredningen bör vidsköta den vägaägare tungtatt egna anser
omfattas kontrollobligatoriet.bedömningen småhusen skall avav om

småhus-finns enligt utredningens uppfattning anledningDet att tro att
deras bostad skall fungera ochi allmänhet månaägare är att egenom

ventilationendet information behovetnärmast översynär av somom av
också direkt till småhusägama frånbehövs. Sådan information lämnas

från företag ventilationsbranschen.deras organisationer och i Detäven
behållaanledning kravet påfinns dock enligt utredningens mening att

ventilationssystem bruk; sådanförsta besiktning iinnan nytt tasett en
entreprenadbesiktning. förslaget god-kontroll kan samordnas med Om

med stöd sina bemyndiganden påankommer det på Boverket atttas av
tvåbostadshusföreskrifter samtliga ochområdet utfärda att un-om en-

kontrollen.dantas från den obligatoriska

vårdlokaler m.fl.byggnadskategori lDaghem, skolor och5.3.2.4

vårdlokaler, förskolor,hör daghem, skolor,Till byggnadskategori l
för den härfritidshem och servicehus äldre. Igymnasier, typen av

hyresavtal mellan dem i byggnadernabyggnader finns vistasinga som
ungdomar, sjuka och gamla haroch byggnadens Barn,ägare. personer

ställa inomhusklimatet. Dåligbegränsade möjligheter själva krav påatt
konsekvenser på sikt.inomhusluft ungdom vistas fårdär barn och även
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De vistas i vårdlokaler måste kunna förlita sig på inomhusluftenattsom
tillfredsställande. de byggnaderär I det här frågatyper detär ärav om

särskilt angeläget samhället tillvaratar nyttjamas intressen ochatt kon-
trollerar ventilationen och inomhusmiljön fortlöpandeatt avpassadär
till den verksamhet bedrivs.som

Regering och riksdagen har också vid olika tillfällen markerat det
angelägna i inomhusmiljön god i lokaler där barn ochatt är ungdom
vistas. Som exempel på detta kan omfattande medelnämnas inomatt

för arbetsmarknadspolitiska åtgärder under 1990-talet ställts tillramen
förfogande för bidrag för kostnader avseende ventilationsåtgärder. I
sammanhanget har också uttalats vikten barn och ungdomar,attav som

inte utvecklat färdigtännu immunsystem, vistas i inomhusmiljöett en
inte påverkar dem negativt. finnsDet vetenskapliga undersökning-som

utvisar inomhusluften ochatt i hartemperaturenar som rummet stor
betydelse för inlärningen i skolan. Det inte någon tillfällighet lo-är att
kaler det aktuella slaget har prioriterats det gäller ventila-närav nu
tionsåtgärder.

Av redovisningen från hittillsvarande kontrollverksamhet framgår
situationen vad gälleratt ventilationskontrollen skolor inte kanav anses

tillfredsställande. Vid utgången år skall1997 skolor ha funktions-av
kontrollerats tredje gång enligt gällande regler. Situationen sådanären

det inte säkert alla sådana lokaleratt är genomgått den förstaatt ens
kontrollen. börDet dock utfallet skiljer sig betydligt mellannoteras att
olika kommuner.

Beträffande den kategori byggnader här talarvi finns inte någraom
partsförhållanden kan leda till förbättring kontroll ochantassom av
underhåll ventilationssystemen. Visserligen torde åtskilligai fallav
arbetsmiljölagstiftningen aktualiseras i de här fallen finns anled-men
ning för samhället särskilt sörja för god inomhusmiljö. Enligtatt en
utredningens börmening de övervakningsresurser finns hos kom-som

byggnadsnämnder första handi användas för följaattmunemas ut-
vecklingen inom den byggnadskategori det här frågaär om.

5.3.3 Utformningen ventilationskontrollenav

5.3.3.1 Besikmingsintervall

Någon djupare kritik de intervall gäller har inte framförts.av som nu
Skolor, daghem, vårdlokaler skall enligt Boverkets föreskrifteretc.

besiktas år. Från kommunalt håll har ifrågasattsvart rimlighetenarmat i
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anförs de fall be-besiktas så ofta. idessa byggnader skall Det attatt en
besiktningar därefter kunnagodkänt resultat börsiktning utförts med
besiktningsintervall hängerintervall. Fråganutföras med längre om

skilda bygg-belastade ventilationssystemen imed hur hårt ärsamman
sammanhangetmed anledning verksamheter bedrivs. Inader de somav

skollokaler omsättningen vis-kan i ärnoteras att t.ex. av personer som
ändras från tillpå lokalerna år år. Ven-där ganska hög och kraventas

och verksamhettill den personbelastningtilationen skall avpassadvara
ventilationskontrol-Anmärkningsvärtbedrivs lokalerna.i är attsom

ventila-fler elever klassrummen vadsällan finner ilanterna inte än
menligt inlär-för, vilket måste inverka påhar kapacitettionssystemet

och lärare. Utredning-välbefinnandet hos eleverningsförmågan och på
vidta änd-närvarande finns anledning någradet inte för attatten anser

vårdlokaler och lo-för daghem, skolor,besiktningsintervallenringar i
kaler för äldreomsorg.

föreslå ändringar i besikt-heller finns underlag förInte i övrigt att
den obligatoris-byggnader omfattasningsintervallen för övriga avsom

önskvärt den obligatoriska kon-ka ventilationskontrollen. Det attvore
ökad utsträckning underhållertrollen leder till fastighetsägare iatt

sådan utveck-mellan kontrollerna.byggnaders ventilationssystem En
för fastig-intervall kan deling bör kunna leda till längre accepterasatt

kontinuerligt. Dethetsägare ventilationssystemetvisar överatt sessom
utvecklingen och reglernaankommer Boverket följapå överatt omse

besiktningsintervall.
besiktningsintervall förBoverket bemyndigande beslutahar att om

uppföljning kon-och har utifrån sinskilda byggnadskategorier att av
lämpliga.föreskrifter förändringartrollverksamheten ärom somge

tillsynsfrâgorKommunala5.3.3.2

ventilationssystemfunktionskontrollEnligt 8 § förordningen avom
enlighet medhandhar kontrollen iskall kommunala nämndden som

byggnader fullgörövervaka till sinavad föreskrivs i PBL ägareattsom
föreskrifter har meddelatsoch deskyldigheter enligt förordningen som

med stöd förordningen.av
således densam-lagts på kommunernakontrollfiuilctionDen ärsom

byggnads-övervakninggäller i frågori övrigt attäven om avma som
tillsyn skall den kommunala nämndenefterlevs. Vid sinlagstiftningen

kap. skallkap. Enligt §handhar frågorna tillämpa 10 PBL. 10 1som
kapitleteller ingripande enligt sånämnden frågan påföljdta upp om

överträdelse har skett be-det finns anledning anta attsnart att aven
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stämmelserna byggande i ellerPBL någon föreskrift eller någotom av
beslut meddelats med stöd dessa bestämmelser.som av

Kommunens roll enligt bestämmelserna obligatorisk ventila-om
tionskontroll renodlad tillsynskaraktär.är Bestämmelserna förord-iav
ningen exemplar besiktningsprotokollet skallatt ett tillställas denom av
kommunala nämnd handhar frågor inom plan- och byggnadsvä-som
sendet torde endast ha tillkommit för underlätta kommunens till-att
synsverksamhet.

Som anförts tidigare tyder föreliggande undersökningar på att ven-
tilationskontrollen det gäller kommersiella lokaler harnär börjat funge-

på godtagbart finnsDet också enligtsätt. utredningens mening fogra
för partsställningen m.fl. faktoreratt lederanta att till föreslcriftemaatt

ventilationskontroll kommer efterlevas allt bättre detatt gällernärom
sådana lokaler. Genomförs utredningens förslag ändring i jordabal-om
ken torde efterlevnaden förbättras det gäller hyres-avsevärt även när
fastigheter. Kommunens tillsynsverksamhet kan dänned, tidigaresom
föreslagits, inriktas på byggnadskategori dvs. daghem, skolor, vård-
lokaler och lilcnande.

Kommunernas roll övervakningskaraktärär nämnts ochsom av ren
skyldigheten ingripa inträder det finns anledningatt när att anta att
överträdelse skett. Mot bakgrund fastighetsägare i allmänhetatt tor-av
de komma efterleva kontrollbestämmelsema bör enligtatt utredningens
mening bestämmelsen samtliga besiktningsprotokoll skallatt sän-om
das till kommunen ändras. Endast protokoll från besiktning föran-som
lett anmärkningar innebär kraven enligt § förordningen5attsom om
funktionskontroll ventilationssystem inte uppfyllda bör fortsätt-ärav
ningsvis tillställas kommunen för kännedom. Bestämmelsen i 6 § andra
stycket förordningen bör ändras i enlighet härmed. Skäl finns inte att
införa regler kommunen avgiftsbelägga insändanderätt attsom ger av
sådana protokoll.

5.3.3.3 Frågor funktionskontrollanter och hanteringenom om av
protokoll och intyg vid besiktningar

Till sådan funktionskontrollant i 16 § BVL och medförsom avses som
riksbehörighet får enligt förordningen3 § funktionskontrollom av ven-
tilationssystem endast den godkännas har den utbildning och erfa-som
renhet behövs och lämplig för uppgiften. Enligt 16 §är BVLsom som
kan till funktionskontrollant för viss kontroll också fastighetens äga-av

den fått godkännande för kontrollenutses i fråga den kom-re som av
munala nämnd fullgör kommunens uppgift inom plan- och bygg-som
nadsväsendet.
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och får begrän-skall tidsbegränsatbeslut riksbehörighetEtt varaom
har fått bemyndigandeBoverkettill ventilationssystem.visst slag avsas

funktionskontrollanter med riks-föreskriftermeddela närmareatt om
behörighet.

beträffande kompe-klagomål framförtsharredovisats tidigareSom
föreskrifter gäller förfimktionskontrollanter. Dehos vissatens som

kom-de bör leda till godriksbehörighet sådanamedkontrollanter är att
föreligga ibrister kankontrollantema. Att vissahos ettpetens upp-

Boverket följaofrånkomligt. ankommer påbyggnadsskede Det attär
meddela komp-bemyndigandehar ocksåutvecklingen och verket att

här anmärkaserfordras. börskulle Detletterande föreskrifter så attom
kommunal behörighetgenerellutfärdandemeddet förfaringssätt av

ståknappast kan iförekommer vissa kommuneri överens-ansessom
minska god-torde behovetPå siktstämmelse med regelsystemet. attav

Ävenkommun.kontrollför viss ikänna besiktningsmän om manen
ventilationskontrollanter med riksbe-tillgången påförvänta sigkan att

närvarande anled-emellertid förfinns intehörighet kommer växaatt
godkänna kontrollantför kommunernabort möjlighetenning attatt ta

avseende be-berörtreglerna ikontroll. ändringarför viss Några nuav
enligt utredningens mening.hövs inte

förordningen förasstycketenligt förstabesiktningar skall 6 §Vid
skallförordningenkontrollen enligt §resultatet 5protokoll vari an-av
heltbeträffandefunktionskontrollantendetta följertecknas. Av att nya

hos ventila-och egenskapernafunktionenskall antecknasystem om
och frågaföreskrifter imed gällandetionssystemet överensstämmer om

huvudsakhos iegenskapernaochäldre funktionen systemetattsystem
igälldeföreskriftermed de när systemet togsöverensstämmer som

skall redovisasäldresåväl systemetbruk. ävenFör system omnya som
instruktionerbyggnaden,spridaskan iinnehåller föroreningar omsom

skall skötatillgängliga för demfinnsskötselanvisningaroch sys-som
det Närfungerar påövrigtoch i sätt är avsett.systemettemet somom

utfärdasparagrafenenligt intyggenomförts skallbesiktning om ge-en
för besiktningen. Bygg-angivande datummednomförd besiktning av

byggnaden.plats iväl synliganslå pååläggs intygetnadens ägare att
möjligtbyggnadtillskallförordningenEnligt § snarast7 ägaren en

iföranleder anmärkningarbesiktningenpåtaladeavhjälpa brister om
förordningen.iavseenden 5 §något de som avsesav

varierandeprotokoll medförekommerframgått det tidigareSom av
gårprotokollen intedet oftaframhållitsoch harutformning det att av
hareller inte. Dethar godkäntsbesiktatsdetutläsa systematt somom

skall utfärdasdet intygdet inteframförts kritikäven mot att somav
uttalats tvek-ocksåhargodkänts eller inte. Detframgår systemetom
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samheter i frågorna skall sända in protokollet till kommu-om vem som
och skall utfärda intyg kontroll.nen vem som om

Vad först gäller frågan skall sköta protokollhantering-om vem som
det naturligtvisär så det funktionskontrollantenatt är haren attsom

föra protokoll sin förrättning.över Av följer6 § också han skallatt
lämna exemplar protokollet till byggnadensett och det torde,ägareav

det inteäven uttrycks direkt, förordningstexten följa detom att ärav
funktionskontrollanten har tillställa kommunen protokoll.att Medsom
hänsyn till den tveksamhet uppkommit i frågan bör förordningensom
ändras så det klart protokollshanteringenatt sägs sköts kon-ut att av
trollanten. Detsamma bör gälla beträffande intyg genomförd besikt-om
ning.

Som förekommernämnts antal varianter protokoll.ett En vanligtav
förekommande ordning protokollen de skildaär att anordning-tar upp

kontrolleras i ventilationssystem och funktionerett ochama attsom
egenskaper hos anordningama betygsätts enligt tregradig skalaen -

anmärkning, l förutan anmärkningar bör åtgärdasetta ochen som en
tvåa 2 för anmärkningar skall åtgärdas.som

4Förordningen ñmktionskontrollen framgått inte upplagdärom som
med för godkännande ellerett underkännandesystem ventila-ettav
tionssystem. stället förutsättsI enligt förordningen de anmärkningaratt

kontrollen föranleder skall avhjälpas. Enligt utredningenssnarastsom
uppfattning finns inte anledning ändra detta.att

Det naturligtvis betydelseär de vistas i byggnad självaattav som en
kan kontrollera byggnadens sköter vad åligger honomatt ägare isom
fråga underhåll och kontroll ventilationssystemet. Utredningenom av

det föreskrivna intyget utförd besiktningatt böranser om ges en ny
roll. Lämpligen bör intyg kontroll inte utfärdas och isättasom upp
byggnader förrän sådana brister uppdagats vid kontrollen ochsom som
inte endast bagatellartadär karaktär har åtgärdats byggnadensav av

Förordningen börägare. ändras i enlighet härmed. lämpligEn ordning
för detta kan funktionskontrollant haft anmärkningarattvara en som av
sådan karaktär de enligt de vanligt förekommandeatt protokollsut-
formningama renderat tvåa i protokollet inte utfärdar intyg förränen
byggnadens visar de anmärkta bristerna harägare åtgärdats.att I enkla-

fall bör detta kunna ske reparationsintyg eller liknande. Vidre genom
omfattande och allvarliga anmärkningar bör det ankomma påmera

kontrollanten förvissasjälv sig bristerna undanröjtsatt innanattom
intyg utfärdas.
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enligt skilda lagarkontrollsamordning5.3.3.4 Frågor avom

håll påpekats ventilationssystemfrån skildatidigare harSom attangetts
har påpekatsenligt skilda regelsystem. Detkan komma kontrollerasatt

förordningen kontrollgodkänts enligtventilationssystemettatt omsom
underkännas enligt dedärpå kan kommaventilationssystem attstraxav

arbetsmiljölagstiftningen. Enligt utredningensregler gällt enligtsom
regelsystemen medde gällandeuppfattning krävs ändringar iinga an-

ocksåsamordningsfrågorna. börpåtalade Detledning de noteras attav
och miljö- och häl-yrkesinspektörerskerde besök i byggnader som av

anmält be-bl.a. anställdaofta föranleddasoskyddsinspektörer är attav
inomhusmiljön. inspektionerhänföra till Desvär attsom anses vara

arbetsmiljönrad förhållandendärvidvidtas omfattar samtomensom
fukt- mögelskador, städkvalitetochkontroll eventuell förekomst avav

inspektio-den utför sådanaoch rationelltrimligtDet att somvorem.m.
hälsoskyddslagstiftningamaocharbetsmiljö-med stödgörssom avner
ventilationssystemet funk-klarläggerförsta fas arbeteti omsom en

obligatoriska funk-bestämmelserna dentionskontrollerats enligt om
föranlettbristertionskontrollen ventilationssystem samt somomav

till. Eftersomfunktionanmärkningar betydelse för rättatssystemetsav
sannolikt alltidsjukdomstillståndinomhusmiljöns medverkan till är

nödvändigt itorde detfråga multifaktoriella att t.ex.varaprocesserom
andra förhållan-undersökaventilationssystemsituationer med godkänt

förekommer redanarbetsmiljön.och Detpåverkar inomhus-den som
hälsoskyddsinspek-arbetsmiljö ochvidsådan ordning tillämpasatt en

förlita sig på ansvarigaanledningUtredningen hartionema. attatt
hälsoskyddsornrådet på olikaochmyndigheter arbetsmiljö-inom sätt

sådan arbetsgång.lämpligheten iinformerar inspektörema enom
sotningsväsendet. Tillhar koppling tillsamordningsfrågaEn annan

förekommer fall där deuppgifter detutredningen har inkommit attom
deloch venti-funktionskontrollerats rengjortss.k. imkanalema som av

ventilationskontrol-den obligatoriskaförlationssystemet inom ramen
imkanalemaskorstensfejare inspekteratDärefterlen. har även som en

har påpe-brandskyddet.kommunala räddningstjänsten Detdel denav -
ventila-förfarandet lett till störningar iharkats dubbelarbetetutöveratt

decembertillkallade 1996funktion. Regeringen itionssystems sär-en
föreslå förändringarmed uppgiftskild utredare 1996:115Dir. att som

ökad konkurrensbrandskyddet, befrämjarpåverkanegativtutan att en
deninflytande sotningenutvecklar fastighetsägarensoch över av egna

denredovisa uppdrag 15 janu-skall sittfastigheten. Utredningen senast
åtgärderredovisa vilkautredaren bl.a.Enligt direktivet harari 1998. att

skallbrandskyddsnivåbibehållenkrävs för kravet på upprätt-attsom
ingårvilka arbetsmomentklarläggahållas. Vidare utredarenhar att som
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i brandskyddet. Vad gäller brandskyddets omfattning auktorisa-samt
tionsförfaranden för bör enligt direktivetentreprenörerna samråd ske
med utredaren har till uppgift följa den obligatoriskaattsom upp ven-
tilationskontrollen. Enligt vad Byggkvalitetsutredningen erfarit vid
samråd med utredningen utveckling sotningsväsendet utredar-ärom av

imkanalema i normalfalletatt hänföra till ventila-är attna ense om
tionssystemet och därmed skall underhållas del detta.som en av

5.3.3.5 Informationsbehov

Ett skälen till den Boverket föreskrivna tidplanen föratt kontrollav av
inte har följts har från olika håll bristande kunskap hosangetts vara
byggnadsägarna vad gäller. Härtill bör skilda intres-sägas attom som
seorganisationer för fastighetsägare såsom Fastighetsägareförbundet,-
HSB, Riksbyggen, SABO, Kommunförbundet, Landstingsförbundet
och Villaägamas Riksförbund hittills har informerat sina medlemmar-

ventilationskontrollen på lovvärt Det finns all anledningsätt.om att
förmoda organisationerna skall fortsättaatt med sådan information till
medlemmarna deras skyldigheter och vikten ventilations-attom om av

i byggnaderna underhålls kontinuerligt.systemen informationDen som
ventilationsbranschen lämnar till fastighetsägarna bidrar också kraftigt
till medvetandegöra fastighetsägarnaatt kontrollregler och behovetom

kontroll. I den mån utredningens förslag helt undanta småhusenav att
från den obligatoriska kontrollen godtas, kan räkna med Villa-attman

riksförbundägamas och andra sammanslutningar för småhusägare
kommer uppmärksamma småhusägama behovetatt på att överav se
funktionen hos husens ventilationssystem. Några särskilda insatser
utanför de angivna informationskanalema torde inte erfordras.nu
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Småhusgaranti6

Bakgrund1

Villaägareförbund numeraEfter överenskommelse mellan Sverigesen
och Svenska ByggentreprenörtöreningenVillaägarnas Riksförbund

paket med konsument-Byggentreprenörerna tillkom år 1976numera ett
bestodskydd kallat Småhus 76. Paketetför småhusköpare ett nyttav

byggkontroll med skärptakonsumentanpassat entreprenadkontrakt, utökad
besiktningsregler garantiâtagande, s.k. småhusgaranti.IO-årigtsamt ett

konsumentverket,Efter bostadsstyrelsen,förhandlingar mellan
småhusmarknaden tillkomoch påSvenska kommunförbundet parterna

småhusentreprenader där enskild konsu-"Allmätma bestämmelser för
tillhörande kontraktsfonnulär.köpare", med Konsu-ABS 80,ärment

fick beteckningen Småhusmentskyddspaketet anpassades härefter och
80.

ansvarsbe-beskrivningIdag har ABS 95. EnABS 80 ersatts avav
detta Standardavtal följ i avsnittet 7.5.3.3.stämmelserna i er

Småhusgarantins utveckling,6.2

till statligakopplingen
bostadsbyggnadssubventioner

Småhus bestodsmåhusgarantin, i 80Garantiförbindelsen, den s.k. av
ansvarsutfästelse. Produktions-och delsdels produktionsgaranti enen

Aktiebolaget Bostadsga-ansvarsförbindelsen lämnadesochgarantin av
Byggentreprenörlöreningen och antaldå ägdes Svenskaranti ettsom av

Bostadsgarantisanvändabyggföretag. kunde sig ABdelägareBara av
ansvarsåtaganden. Produktionsgarantin inne-produktionsgarantier och

åtagandebyggtöretagetsgaranteradebar BostadsgarantiAB motattatt
under byggtidenentreprenadkontraktet fullgjordesbeställaren enligt

grund obe-pågarantitidenoch den avtalade även entreprenören avom
åtagande.kunde fullfölja sitt An-anledning intestånd eller annan
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svarsuçfástelsen innebar åtagande från AB Bostadsgarantiett att av-
hjälpa väsentliga fel inträffade från och med garantitidens utgångsom

Årtill och med tio år från slutbesiktningen. 1983 begränsades kost-
nadsansvaret till produktionskostnaden för det försäkrade huset och
självrisken bestämdes till 35 % basbeloppet enligt lagen allmänav om
försäkring. Ansvarsutfästelsen försäkrades hos förKonsortiet försäk-
ring småhusgaranti, sammanslutning försäkringsbolagenav en av
Trygg-Hansa och Skandia. hadeKonsortiet hand skaderegleringenom
enligt Småhus 80.

Inom den bostadskooporativa sektorn farms produktionsgarantien
och försäkring förbehållna HSB, Riksbyggen och BPA som gav samma
skydd småhusgarantin i Småhus 80. Ansvarsutfästelsen försäk-som var
rad hos Folksam handhade skadereglering för byggprojektävensom
inom den kooperativa sektorn.

Från och med år 1979 fick under vissa förutsättningar kostnaden för
det tioåriga konsumentskyddet beaktas låneunderlageti för statliga bo-
stadslån avseende småhus. december beslutadeI 1983 riksdagen att ett
konsumentskydd utformat i allt väsentligt på produk-sättsamma som
tionsgarantin och ansvarsutfästelsen i Småhus 80 skulle gälla vill-som
kor för statliga bostadslån för säljarbyggda egnahem eller småhus som
uppläts med bostadsrätt se 1983/84:41, bet. 1983/84:BoU8, rskr.prop.
l983/84:64. Eftersom praktiskt alla enskilda och ekono-taget större
miskt stabila byggföretag delägare i Bostadsgaranti,AB bedömdesvar
någon framtida konkurrens betydelse med detta företagav vara osan-
nolik. säkerställaFör småhusgarantin skulle finnas tillgåatt ochatt att
för få inflytande i verksamheten gickatt in hälftenägare istaten som
bolaget.

Efter hand utökades villkoret för statlig belåning till gällaatt även
låntagarbyggda småhus uppförda på total- eller generalentreprenad

därefter, från och med år 1989, låntagarbyggdasamt egnahemäven
byggda flera se 19 § nybyggnadslåneförordningenentreprenörerav
1986:692 för bostäder. För låntagarbyggda egnahem uppförda i an-

ordning på total- eller generalentreprenad begränsadesän kravet pånan
garanti och åtagande avhjälpa fel till sådana grundläggningsarbeten,att
byggnadsdelar och installationer utförs enligt avtal med husleve-som

ellerrantör entreprenör.
Förutom kraven produktionsgarantipå och ansvarsutfästelse före-

skrevs i nybyggnadslåneförordningen det gällde bostadslån för säl-när
jarbyggda egnahem, köparen skulle tillförsäkrad skydd iatt ettvara
avtalsförhållandet med säljaren tillfredsställande med hänsynsom var
till allmänna konsumentförhållanden. Härvid avsågs ABS 80. Nybygg-
nadslåneförordningen upphävdes den l januari 1992.
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Sedan möjligheten till statliga bostadslån bort gällertogs motsva-
rande krav på småhusgaranti och konsumentskydd i avtalsförhållandet
vid nybyggnad egnahem och bostadsrättssmåhus villkor förav som
beviljande statligt räntebidrag vid nybyggnad. Under huvudsakligenav
år 1992 prövades frågan räntebidrag enligt förordningenom
1991:1933 statligt räntebidrag för och ombyggnader bostä-om ny- av
der, från och med beviljasår 1993 räntebidrag enligt förordningenmen
1992:986 statlig bostadsbyggnadssubvention. Möjligheten förom
kreditinstitut få statlig kreditgaranti avhängig huset har be-att är attav
viljats bidrag enligt förordningen statlig bostadssubvention se 4 §om
förordning 1991:1924 statlig kreditgaranti för bostäder.om

Räntebidragen till nyproducerade egnahem kommer enligt gällande
upphöra helt år 2000 se förordningen13 § 2 statligsystern att st. om

bostadsbyggnads-subvention. bostadsrättshusFör kommer enligt detta
bidragsandelen fortfarande uppgå till beräknat30 %system att ettav

räntebelopp efter år Enligt det2000. tillämpades under årsystern som
upphör1992 räntebidragen den garanterade överskrider dennär räntan

fastställda subventionsräntan. inträffar för bostadsrättshus,Detta bero-
ende på räntenivån, efter15-20 år det byggandet bostadsfastig-att av
heten påbörjats. För egnahem upphör räntebidragen enligt detta system
inom 10-15 år, d.v.s. före år se Bostadspolitiska2000 kommitténs be-
skrivning i SOU Bostadspolitik1996:156 från produktion2000 till-
boendepolitik, 315.s.

Enligt förslag från Bostadspolitiska kommittén för närvarandesom
behandlas i föreslåsregeringskansliet det gällande räntebidragssys-g

bibehålls för egnahem, fastigheter bostadsrättsför-temet ägsät som av
fåreningar värdeåret och2000 inte skall få räntebidrag gsom senare

avtrappningen samtliga räntebidrag till bostadsrättshus skall följaatt av
de regler gäller för egnahem.som

Med gällande regler för statliga bostadssubventioner kommer ränte-
bidrag således inte beviljas från och med år 2000 såvittatt avser egna-
hem. Enligt liggande förslag skall så bli fallet för småhusäven som
upplåts med bostadsrätt.

Sedan juni 1996 förekomsten produktionsgaranti inte längreär av en
absolut villkor för beviljande statligt räntebidrag. Bidrag får,ett av om

det finns särskilda skäl, lärrmas uppförandet och färdigställandetnär av
huset på förutsättning härförEnär tryggat sätt. ärannat att ansvarsut-
fástelsen fel och brister upptäcks under vad vidävenavser som som
tiden för ansökan återstår den köpe- elleri entreprenadavtalet angiv-av

garantitiden. uttalades detI motiven bör ankomma på bi-attna
dragsmyndigheten särskilt fall bedöma konsument-i varjeatt ettom
skydd i fonn den dåvarande småhusgarantin kanänsom ges annan an-

tillfredsställa konsumentskyddskraven gäller för beviljandeses som av
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Ändringenstatlig bostadsbyggnadssubvention. motiverades detattav
sedan tid hade möjligtvarit ansöka statligt räntebidragatt ävenen om
efter det bostadshuset påbörjats eller fardigställts. Kraven på till-att ett
fredsställande konsumentskydd villkor för bidrag gäller för tidensom
efter det beslut räntestöd har fattats. konsument skall alltsåEnatt om
inte mista till statligt stöd under driftsskedet grundpå brister irätten av
det konsumentskydd avsåg säkra fárdigställandet arbetenattsom av

vid beslutstidpunkten redan utförda. Så länge ansvarsutfästelsenärsom
har utvidgats till omfatta återstående garantitid det såledesävenatt är
möjligt erhålla statlig bostadssubvention avtalatt även när annatom
fárdigställandeskydd den traditionella produktionsgarantin föreliggerän
eller, för det fall huset redan färdigställt, färdigstäl-någonär utan att
landegaranti finns huvud till länsstyrelsernaDet iöver taget. är attupp

enskiltvarje fall huruvida tillräckligt konsumentskydd före-pröva ett
ligger enligheti med kraven i förordningen statlig bostadsbygg-om
nadssubvention.

6.3 Gällande ordning beträffande

småhusgarantin

6.3.1 Föreskrifter för småhusgarantin

6.3.1.1 Vad småhusgarantiär

Småhusgarantin frivilligt konsumentskydd för husägare vidär ett ny-
byggnad egnahem, dvs. eller tvåbostadshus ellerägsav en- som av en
flera fysiska och vid nybyggnad och tvåbostadshuspersoner, av en-

upplåts med bostadsrätt.som
statliga räntebidrag skall förFör beviljas nybyggnationatt av egna-

hem eller småhus skall upplåtas med bostadsrätt krävs småhus-attsom
finnsgaranti se förordningen 1992:986 statlig bostadsbygg-8 § om

nadssubvention. egnahem uppförs i ordningFör påän to-som annan
tal- eller fårgeneralentreprenad småhusgaranti begränsas till sådana
grundläggningsarbeten, byggnadsdelar installationeroch utförssom
enligt avtal med husleverantör eller behöverSkyddet såle-entreprenör.
des omfattainte arbeten husägaren utför själv eller han intesom som
visar avtal på.
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För egnahem räcker det inte med småhusgaranti föreligger föratt att
räntebidrag skall beviljas. krävsDet också husägaren tillförsälcrasatt ett
skydd i avtalsförhållandet med säljaren eller till-entreprenören ärsom
fredsställande med hänsyn till allmänna konsumentintressen. ABS 95
och AA 94 uppfyller dessa krav. de fall småhusgarantiI och angi-som

avtalsskydd finns vid entreprenadavtal eller köpeavtal mellanvet nä-
ringsidkare och konsument, avtalsvillkorsbestärmnelsema konsu-iär
menttjänstlagen och konsumentköplagen inte, tvingandesom armars,
till konsumentens fördel. tillämpasAA 94 dock praktikeni parallellt
med konsumentköplagen.

Boverket har utfärdat föreskrifter och allmänna råd statlig bo-om
stadsbyggnadssubvention. dessa framgårAv till ansökan bo-att om
stadsbyggnadssubvention skall fogas handling visar kraven i 8attsom
§ SBS uppfyllda kopior skriftliga avtal reglerar uppfö-är samt av som
randet huset. Till ansökan nybyggnad egnahemav som avser av som
uppförs för försäljning fysisktill skall dessutom fogas avtals-person
formulär kommer användas vid försäljningen.attsom

Prövningen ansökningar bidrag, innefattande kontroll attav om av
villkoren beträffande konsumentskydd uppfyllda, av länssty-är görsav
relsen i det län där byggprojektet beläget.är

Följande beskrivningen hur småhusgarantin skall utfonnadav vara
hänför sig till de krav ställs för beviljande statlig bostadsbygg-som av
nadssubvention.

Småhusgarantin består dels produktionsgaranti delsochav en en an-
svarsutfästelse.

6.3.1.2 Produktionsgaranti

Produktionsgarantin skall betryggande för husetgaranti attvara en upp-
förs färdigställsoch i enlighet med vad den skall uppföra huset harsom
åtagit sig i avtal. utfärdar fårDen garantin enligt Boverkets före-som
skrifter och allmänna råd statlig bostadsbyggnadssubvention inteom
själv säljare, husleverantör eller Syftet med produk-entreprenör.vara
tionsgarantin skydda den enskilde småhusägaren eller bostads-är att
rättsföreningen för det fall på grund obestånd el. dyl.entreprenören av
inte kan fullfölja åtagandensina bygga huset eller för felatt att svara
och brister kan framträda under garantitiden. Enligt fö-Boverketssom
reskrifter och allmänna råd skall produktionsgarantin täcka de merkost-
nader normalt kan uppstå till följd kontrakterade arbe-antas attsom av

avbryts därför leverantören/ går i konkurs ellerten att entreprenören
kommer på obestånd. Kostnader till följd färdigställandet blirattav
försenat behöver inte omfattas garantin.av
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Statlig bostadssubvention kan efter detsökas byggnadattnumera en
har påbörjats eller färdigställts och åtagande börjar tidigast frånstatens
det byggnaden färdigställd. krav gällerDet villkor föratt är som som
beslut förstatligt räntestöd egnahem och bostadsrättssmåhus är attom
det finns tillfredsställande konsumentskydd för tiden efter detett att

Ärbeslut räntestöd har meddelats. uppförandet och fárdigställandetom
huset på produktionsgaranti får bi-sätt äntryggat annatav genom en

Ävendrag lämnas det finns särskilda skäl. alternativa färdigställan-om
deskydd kan således bli godkända, har lämnatentreprenörent.ex. att

Ärsäkerhet för produktionskostnaden. byggnadenviss redanprocent av
färdigställd vid tiden för ansökan statlig bostadsbyggnadssubven-om

kan färdigställandeskydd förelig-tion denna godtas något inteäven om
Bidragsmyndigheten, länsstyrelsen län där det byggprojekti detger.
ansökan får fall bedömabelägen, i varje särskiltär ettsom avser om

konsurnentskydd saknar produktionsgaranti inom villko-rymssom en
för statlig subventionering nybyggnader. förutsättningEn är attren av

de åtaganden för pågående och planeradeåterstår inom ent-som ramen
reprenadarbeten tillfredsställandesäkrade på Projektet måsteär sätt.ett
alltså ha bereddgenomförts på sådant garantigivaresätt ärett att atten
erbjuda det avsedda skyddet för den tid återstår entreprenörenssom av
eller leverantörens åtaganden. Ansvarsutfästelsen måste feläven avse
eller brister upptäcks och anmäls vad vid tiden förundersom som an-
sökan återstår den köpe- eller entreprenadavtalet angivnai garantiti-av
den.

6.3.1 Ansvarsutfästelse

Ansvarsutfästelsen åtagandeskall innehålla betryggande avhjälpaett att
skador på huset består eller följd fel eller bristeri iärsom som en av
konstruktion, ellerutförande eller material och upptäcks anmälssom
under tiden från den köpe- ellerutgången garantitid i ent-av som anges
reprenadavtalet till dess år har gått, räknat från dagen för slutbesikt-tio

därningen. Eftersom garantitiden vid småhusentreprenader enskild
konsument skall ansvarsutfástelsebeställare oftast två årär är en nor-
malt framkommer eftertäcka skador, fel och brister inom åtta årsom
garantitidens produktionsgaranti saknas måsteutgång. Om ansvarsut-
fástelsen ansökan den köpe-omfatta den tid vid återstår iäven avsom
eller entreprenadavtalet garantitiden. Ansvarsåtagandet ellerangivna

förenasmotsvarande får Boverkets föreskrifter och allmänna rådenligt
med självrisk halvt basbelopp småhus. självriskhögst Haretten perom
erlagts för härefter skador tek-viss skada och uppstår ytterligare som

får självriskniskt sammanhänger med fel och brist inte tassamma ny
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Ansvarsåtagandet skall vidare försäkratut. i skälig omfattning ochvara
husägaren skall tillförsäldad få sina anspråk prövaderätt attvara en av

särskild skadenämnd eller motsvarande, där det ingår företrädare fören
konsumentintressena.

6.4 Beskrivning de bolag meddelarav som

småhusgarantier och deras produkterav

möjligheterna till insyn ochsamt av

kontroll verksamheternaav

6.4.1 Aktiebolaget Bostadsgaranti

6.4.1 Bolagsbeskrivning

Verksamheten Aktiebolageti Bostadsgaranti Bostadsgaranti började
år 1962. Bolaget ägdes då byggföretagens branschorganisationav
Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, Byggentreprenörer-numera

Verksamheten bestod i utfärda garantier för åtaganden med-attna. av
lemsföretag, innefattande dels säkerhet för färdigställande bygg-av
nadsprojekt i form bostadsrätter i flerfamiljshus ägda byggmäs-av av
tarbildade bostadsrättsföreningar och dels säkerhet för inbetalade för-
skottsavgifter till sådana föreningar.

Bakgrunden till företagsstarten följande. Bostadsstyrelsen hadevar
lagt fram förslag innebar bostadsrättsföreningar, bildadeett attsom av
byggmästare eller andra företag med vinstintresse, skulle medges avse-

lägre statslån kooperativtvärt organiserade företag enskiltän utan
vinstsyfte, såsom HSB Riksförbund och Svenska Riksbyggen. Vidare
föreslog Bostadsstyrelsen kommunal insyn och anslutning tillatt ett
centralt tillsynsorgan borde förutsättning för lån för bostadsrätts-utgöra
företag med vinstintresse. Anledningen till förslaget påtalatettvar
missbruk nämnda företagsfonn. Svenska Byggnadsentreprenörföre-av
ningen initiativ till bildande kontroll- och garantiföretag,tog Bo-ettav
stadsgaranti, med uppgift bereda såväl bostadsrättshavama ifråga-iatt
varande föreningar dessi egenskap långivare ökadstaten sä-som av
kerhet. Bostadsstyrelsens förslag bifallinte i stället ändradesutanvann
reglerna för tertierlån till bostadsrättsföreningar på så lån endastsätt att
fick beviljas under förutsättning betryggande garantier,attav ex. ga-
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rantiförbindelse Bostadsgaranti,från lärrmades. Erforderlig garanti
skulle föreligga sökteslån bostadsrättsförening tillhörandenäranses av
HSB:s riksförbund eller Svenska Riksbyggen.

introducerade1976 Bostadsgaranti småhusgarantier. Smähusgaran-
tin ingick del Småhus konsumentskyddspaket76, ettsom en av som
tillkom överenskommelse mellan Svenska Byggnad-genom en
sentreprenörföreningen, till Bostadsgaranti och Sveriges Villa-ägarna
ägareförbund numera Villaägamas Riksförbund. Sedan år 1984 ägs
Bostadsgaranti till lika delar Bygg-entreprenörema och Sta-staten.av

gick, tidigare redovisats, hälftenägare småhusga-in sedanten som som
ranti blev villkor för statliga bostadslån avseende småhus.ett

Bostadsgaranti har totalt utfärdat cirka småhusgarantier.45 000 Cir-
ka haft200 entreprenadföretag, för utförandet cirka 7ansvaretsom av

hus500 har gått konkurs. Flertalet konkurserna inträffade börjani iav
1990-talet.av

garantifond till cirka kronorEn uppgående miljoner har byggts150
bolaget.iupp

Bostadsgaranti har nuläget fast anställda.i åtta

6.4. l Produktbeskrivning

Det ansöker småhusgarantin hos Bostads-är entreprenören som om
garanti. Entreprenören garantitagare. det första gångenOmär är som

söker småhusgaranti hos Bostadsgaranti skallentreprenören entrepre-
inge registreringsbevis, företagets årsredovisningarnören senastetre

och lämna uppgifter ägarförhållanden bolaget lämna referen-i samtom
Ärfonni tidigare beställare, bankförbindelser och revisor. före-ser av

kreditupplysningar. Bostadsgaranti kräver regelmässigttaget nytt tas
säkerhet entreprenadföretaget i form bankgaranti eller dyl. mot-av av
svarande 10 kontraktssumrnan under entreprenadtiden och% 5 %av av
kontraktssumrnan under garantiåren. Säkerheten infordras Bostads-av
garanti för säkra bolagets eventuella framtida regressanspråkatt mot

till följd Bostadsgaranti har fått fullgöra åtagandenentreprenören attav
husägaren med anledning lämnad småhusgaranti. Säker-gentemot av

heten första avsedd produktionsgarantin.i hand täcka risken i Avär att
de förkrävs ingen säkerhet, eftersom risken kon-entreprenörernastora
kurs liten.så fä de sökande avvisas.Detär är entreprenörerna somav

Bostadsgaranti framgårtecknar avtal med vilketentreprenörenett av
Bostadsgaranti, Rörefter prövning i varje enskilt fall, tecknar garantiatt

fullföljande beställarenåtagande enligtentreprenörens gentemotav
entreprenadkontraktet produktionsgaranti och åtgärdande väsentli-av

fel efter förgarantitiden ansvarsutfästelse. Avtalet gäller garantierga
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utfärdas fr.o.m. dagen för undertecknande. Om Bostads-parternassom
garanti har infria krav på grund länmad småhusgaranti,att åliggerav
det enligt avtalet dröjsmål fullgöra dessaentreprenören åtagan-att utan
den i enlighet med det kontraktsrättsliga harentreprenörenansvar som

beställaren enligt ABTgentemot 94 respektive ABS 95. Underlåter ent-
fullgöra vad sålundareprenören åligger honomatt och tvingas isom

anledning därav Bostadsgaranti ersättning på grund utfärdadatt utge av
småhusgaranti har Bostadsgaranti regressrätt mot entreprenören.

Entreprenören förbinder sig beställaren stå föratt gentemot ensam
samlat för projektering, konstruktioner,ett funktioner och utfö-ansvar

rande avseende hela projektet. Bostadsgaranti lämnar nämligen små-
husgaranti enbart vid totalentreprenader, d.v.s. entreprenadåtaganden

omfattar samlat för konstruktion, material och utförande.ettsom ansvar
Visst egenarbete från beställaren godtas. Entreprenörens åtagande
måste minst omfatta

grundläggning-
dränering-

och putsarbetenmur--
taklag och verandorstomme t.o.m.-

öppningar i dörrar, fönster, takfönster, takkupor dyl.stomme o-
balkonger, altaner etc.-
isoleringar-
s.k. flytande golv-
bärande mellanväggar-
gjutna inklusive källartrapporyttertrappor-

och elinstallationer ochvvs--
plâtarbeten.-

Till ansökan småhusgaranti skall i varje enskilt fall fogas kopiaom av
tecknat entreprenadkontrakt vid grupproduktion småhus typkon-av
trakt för entreprenaden, betalningsplan, bygglovsritningar, ochrums-
byggnadsbeskrivningar, teknisk beskrivning, kontroll och be-avrop av
siktning, godkänd kontrollplan enligt kvalitetsplanPBL, sådan finnsom

uppgift byggnadsnärrmden godkänd kvalitetsansvarigsamt enligtom av
PBL.

Byggkontroll och besiktningar ingår i det Bostadsgaranti kon-som
trollerar innan småhusgaranti meddelas. Om entreprenadföretagen har

utvecklade kvalitetssystem enligt bedömningen hos Bostads-egna som
innebärgaranti tillfredsställande byggkontroll, krävs inga ytterligare

kontroller. andra fallI påkallar Bostadsgaranti kontrolleratt externa
sker bygget. Bostadsgaranti samarbetar i dessa avseenden vadav avser
egnahem med kontrollVSAB och besiktning AB, helägtär ettsom
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dotterbolag till Riksförbund. Vad gäller besiktningarVillaägarnas på-
ochkallas och bevakas från Bostadsgarantis sida slut- garantibesikt-att

fysisk garantihavare skall besiktnings-ning sker. När är enpersonen
krav ställs bostadsrättsföreningvia Detta inteVSAB. närutsesman en

garantihavare.är
har fått granskat och godkänt samtliga hand-När Bostadsgaranti in,

fakturerarlingar inklusive tecknat entreprenadkontrakt,kopia Bo-av
säljarbyggda småhus skickarstadsgaranti garanitavgiften. Vid Bo-

bekräftelse till garantistadsgaranti dock först entreprenören atten
för projektet. sedankommer utfärdas Entreprenörenatt avropar garan-

kontrakt tillskicka kopior tecknadetier för småhusvarje att avgenom
Sedangarantiavgiften. garanti-Bostadsgaranti, därefter fakturerarsom

garantiförbindelse till beställaren.avgiften har betalats skickas Deten
garantiförbindelsen framgårbeställaren garantihavare. Avär ärsom

gäller fastig-dock Bostadsgarantis åtagande ägaregentemotatt avny
entreprenadkontraktet. Vidheten enligt de förutsättningar isom anges

bostadsrätt åtagandet ovillkorligtgäller inte ägare.mot ny
ekonomi,Storleken garantiavgiften påverkaspå entreprenörensav

byggprojektetkontraktssurnrnan entreprenadkontraktet, storleken påi
förhållandevisvid administrationskostnaden mindreprojekt blirstörre

riskbedömning projektet.Bostadsgarantissamt av egen av
fullföljan-garantiförbindelsen BostadsgarantiI att garanteraranges

undantag fördet entreprenadkontraktet, med entreprenörens ansvarav
ansvarsutfástelseför fel och brist efter garantitidens utgång, attsamt

produktions-består alltidlämnas. Bostadsgarantis småhusgaranti av en
de undantagsfallansvarsutfastelsen, ikombination medgaranti i även

uppförda byggnader.då småhusgaranti har för redanlämnats

försattsdet fall iProduktionsgarantin gäller endast i entreprenörenatt
obestånd han kan förväntaskonkurs eller eljest sådant intepåär att

beställaren tillfullgöra åligganden under förutsättningsina attsamt av
Bostadsgaranti alla rättigheteröverlåter sina entreprenörengentemot

eller återståen-det gäller hävande entreprenaden entreprenörensnär av
dessa avseenden bestäl-de åtaganden. går således i in iBostadsgaranti

ytterligare förutsättninglarens entreprenadkontraktet.ställe enligt En
enligt beställa-för Bostadsgarantis åtagande produktionsgarantin är att

betalningen för entreprenaden tillerlägger resterande del Bo-ren av
hurstadsgaranti. återstår betalningen beror inte påmycketHur som av
hurmycket har tillbeställaren faktiskt entreprenören utanutgett av

fogad betal-enligt till kontraktetmycket betalningen resterarav som
uppkommandevite/skadestånd på grundningsplan, avdrag förutan av

beställaren strid gällande betalningsplanförsening. Betalning i motsom
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har erlagt till för arbeten utförda,inte skall erläg-entreprenören ärsom
till Bostadsgaranti, Bostadsgaranti har utfört dessa arbeten.närgas

Bostadsgaranti för entreprenaden, deni mån det ankom-attsvarar
på Bostadsgaranti, blir fullföljd inom skälig tid. Produktionsgaran-mer

tin innefattar inte någon skyldighet för Bostadsgaranti föratt attsvara
entreprenaden blir färdigställd inom den tid stadgas i entreprenad-som
kontraktet.

Bostadsgarantis enligtåtagande produktionsgarantin omfattar inte

torksprickor i ytskikt dessa har i Våtrum eller golv,uppträttom-
markarbeten utanför bostadshusets fasadlivän meter samtmer en-
finplanering dock ingår nödvändiga schacktarbeten förtomtav
ledningar från bostadshuset till tomtgräns eller
tillgång och kvalitet på funktion icke kommunalvatten samt av-
avloppsanläggning.

Bostadsgaranti åtagande enligt produktionsgarantin inte beloppsbe-är
gränsat.

Vill beställaren gällande åtagandena enligt produktionsgarantingöra
måste anmälan härom till Bostadsgaranti feminom år från utfär-göras
dandet garantitörbindelsen.av

Ansvarsutfästelsen förgäller de arbeten enligt entreprenadkon-som
Åtagandettraktet har utförts på den aktuella fastigheten. omfattar åt-

gärdande eller ekonomisk gottgörelse för väsentlig skada påav egen-
dom under förutsättning skadan består i eller följd fel i kon-att är en av
struktion, utförande eller material enligt entreprenadkontraktet. Till
skillnad från kontraktsrättsliga felansvar be-entreprenörens gentemot
ställaren efter garantitiden enligt ABS 95 respektive innefattarABT 94,
ansvarsåtagandet i småhusgarantin inte något subjektivt i formmoment

vårdslöshet från sida. Bostadsgarantisentreprenörens regressrätt motav
dock inte vittgående dennes kontraktsrättsligaentreprenören är änmera
beställaren. Ansvarsutfástelse gäller för skadorgentemotansvar som

upptäcks och anmäls från och med garantitidens utgång till och med tio
år från den dag bostadshuset enligt besiktningsutlåtande har blivit god-
känt och omfattar skäliga förmerutgifter kost och logi för bestäl-även
laren och dennes familj under högst månader skadan på husetsex om
medför väsentliga delar bostaden blivit obrukbara.att av
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Ansvarsutfästelsen omfattar inte

skada har haeller borde upptäckts under garantitiden eller ska-som-
da beror på sådan skada inte har åtgärdats tillräckligt ochattsom
beställaren har eller borde ha insett detta
skada på grund ålder och bruk, vanvård, bristfälligt underhållav-
eller liknande
skada på kök- och och hellertvättutrusming inte på maskinellannan-

härför särskiltutrustning ersättning utgår enligt garantiåtagandeom
skador normalt konventionell villaförsälciringersättssom av en-
allriskskada allriskförsälqing finns för fastighetsförsäk-tecknadom-
ringen och
skada på egendom ingår eller avseddi ingå iär attannan som ge--
mensamhetsanläggning med individuella infarter.än garage

Så kallade utvecklingsfel undantas inte.
Bostadsgarantis totala åtagande enligt ansvarsutfástelsen uppgår till

högst belopp motsvarande kontraktssumman exklusive tomtkostnad.ett
Dessutom begränsas Bostadsgarantis försammanlagda samtligaansvar
ansvarsutfástelser utfärdats under kalenderår tillett ett gemensamtsom
garantibelopp garantiförbindelsen. Självrisken föri skadorsom anges
hänförliga till och fel till hälften det basbeloppuppgårett samma av

enligt lagen allmän försäkring gäller vid tidpunkten för skade-som om
anmälan.

Reklamation skall oskäligt dröjsmål detske från beställarenutan att
har upptäckt eller borde ha upptäckt skadan och självrisken skall beta-
las till Bostadsgaranti månader från anfordran, förlorarinom tre annars
beställaren till åtgärd och enligt ansvarsutfästelsen.sin ersättningrätt

Bostadsgaranti för skada ansvarsutfástelsenOm enligtsvarar en
skall Bostadsgaranti till skadan avhjälps. Bostadsgaranti har dockattse

stället för avhjälpande lämna ekonomiski gottgörelse.även rätt att
ansvarsutfästelsen skall första handTvist på grund i hänskjutasav

till Skadenämnden för småhus. nöjd medPart inte nämndensärsom
beslut kan väcka allmän domstol.talan vid

ansvarsutfástelsen delvis försäkradapril hos for-Före 1996 ettvar
säkringskonsortium Försäkringenmellan Skandia och Trygg-Hansa.

de hadeavsåg fem åren åtagandet. Bostads-sista T.o.m. 1996av mars
ansvarsutfástelsen löptegaranti under de fem årensista regressrättsom

skadaendast denne hade orsakatentreprenörenmot om en av grov
vårdslöshet. fullUnder de första fem åren hade Bostadsgaranti regress-

förelågd.v.s. något vål-rätt entreprenören, regressrättenmot utan att
lande kunde läggas till last. Till följd beslut frånentreprenören ettav
Konkurrensverket tvingades Skandia och upphöra medTrygg-Hansa att
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nämnda konsortieverksamhet fr. den 1 april 1996. Efterovan o. m.
denna tidpunkt kunde Bostadsgaranti inte få någon godtagbarannan
försäkringslösning till stånd. Därför meddelade Bostadsgaranti fram till
årsskiftet 1996/1997 enbart produktionsgarantier och förmedlade därtill
Skandias byggfelsförsäkring. Från och med år 1997 meddelar dock
Bostadsgaranti åter ansvarsutfástelser. Det denna produkt utför-är som
ligt har beskrivits Ansvarsutfåstelserna delvis försäkrade hosärovan.
Wasa.

6.4.2 GAR-BO Aktiebolag

6.4.2.1 Bolagsbeslqivning

År 1988 bildades STR-Garanti Aktiebolag tillde Sveriges Trähus-av
Årfabrikers Riksförbund STR knutna trähusfabrikantema. änd-1993

rade bolaget till AktiebolagGAR-BO GAR-BO. GAR-BO ägsnamn
STR femtiotal enskilda trähusfabrikanter ochsamt ett entreprenörer.av
Till skillnad från Bostadsgaranti meddelar GAR-BO småhusgaranti

vid delad entreprenad. Bolaget startade denna verksamhet till följd av
kravet på småhusgaranti för beviljande statligaatt lån år 1989 utvid-av

gades till gälla hem uppförda på deladatt entreprenad.även des-Iegna
fall får dock småhusgarantin begränsad till enbart sådanasa vara

grundläggningsarbeten, byggnadsdelar och installationer utförssom
enligt avtal med husleverantör eller Ett problem harentreprenör. som
påtalats från GAR-BO:s sida det förekommer oriktigaär intygatt att
insänds till länsstyrelserna skriftliga avtal inte finns i olikaattom avse-
enden för byggherren skall undgå kravet på småhusgarantiatt för fåatt
statliga subventioner och därmed minska sina boendekostnader.

GAR-BO har utfärdat drygt 20 000 småhusgarantier, de flesta under
åren 1992-1994. Cirka 45 företag för vilkas arbeten GAR-BO har läm-

småhusgaranti, 35 ägarföretag, har gått i konkursnat varav
2I 500-3 000 fall har garantihavaren anhållit GAR-BO skallattom

vidta åtgärder till följd meddelade produktionsgarantier. GAR-BOav
har inträtt i tusental fall. Anledningen till inträde harett inte skett iatt
övriga fall har huvudsakligen varit garantihavarens förlust bestått iatt

han i strid gällande betalningsplan haratt betalat säljarenmot
/entreprenören för levererat material och utfört arbete.än Tiomer
gånger har tvist till ersättning eller åtgärd domstol.rätten iprövatsom
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drygt tjugotal fall har fått krav till följdI GAR-BO utfärdadeett av
ansvarsutfástelser. krav har, efter bedömning garantihava-Dessa en av

enligt lett till utbetalningarvillkoren, endast vid fånågra till-rättrens
fällen. GAR-BO:s bedömningar dessa fall har lett tilli inte några dom-
stolstvister. harVid två tillfällen ärenden rörande ansvarsutfástelsen
underställts skadenämnd. båda fallen harGAR-BO:s I anspråken ogil-
lats. anledning till endast fåtal anspråkEn har riktatsstor att ett mot
GAR-BO:s meddeladepå grundval ansvarsutfästelser torde attav vara
garantihavaren första hand skalli vända sig säl-mot
jar/entreprenadföretaget och GAR-BO dessutom under fem år efteratt
slutbesiktningen har ovillkorad återkravsrätt detta företag formot er-
sättning har till följdGAR-BO tvingats säl-utge attsom av
jar/entreprenörföretaget har fullgjort åtagande. Eftersominte sitt en

harövervägande del de småhusgarantier GAR-BO meddelatsomav
tecknades under åren så har tiden för den absoluta1992-1994, regress-

i de flesta fall löptinterätten ut
längeSå säljar/entreprenadföretaget har försatts i konkurs skallinte

husköpare med småhusgaranti hos vid krav till följdGAR-BOen av
denna garanti i första hand vända till säljar/-entreprenadföretagetsig
Eftersom detta företag har för sidoentreprenörer och GAR-BOansvar
har full under de fem första åren efter slutbesiktningen,regressrätt
hamnar delar kostnaderna för småhusgarantin hos säljar/-stora av
entreprenörföretagen och hosinte GAR-BO.

LänsförsäkringsbolagensGAR-BO:s småhusgaranti försäkrad hosär
AB.

har fonderade tillgångar uppgående till cirkaGAR-BO 110 miljoner
kronor.

6.4.2.2 Produktbeskrivning

bådeDet säljaren och köparen ansöker småhusgaranti hosär som om
GAR-BO. Ansökan innefattar förbindelse från säljaren till kö-även en

tioårigt konsumentskydd. Säljaren lämnar denna handlingiparen om
produktionsgaranti och ansvarsutfästelse för åtagande försitt eget samt
entreprenad där kontrakt med har godkäntstecknas entreprenör som av
säljaren sidoentreprenör. denna säljarens förbindelse till köparenFör
gäller motsvarande regler och förutsättningar för de småhusgaran-som
tier lämnas se nedan och den gäller under förutsätt-GAR-BOsom av
ning tillhörande godkänts säljaren. Förekommandeavtal har avtalatt av
med köparen trähusleverans, schaktarbete, grundläggningsar-avseende
bete, VVS-installationstommontering, övrigt byggnadsarbete, och elin-
stallation skall Avtalen skall tilli ansökan. inges GAR-BO. Sälja-anges
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åtar sig hos GAR-BO utverka och till köparen överlämnaattren pro-
duktionsgaranti och ansvarsutfástelse avseende säljarens åtagandeeget

för säljarens för kontrakteradesamt entreprenader. Köparen för-ansvar
klarar heltsig införstådd med de villkor och förutsättningar gällersom
för produktionsgaranti och ansvarsutfåstelse.

GAR-BO sluter generellt avtal med säljar- och/ellerett entreprenad-
företaget vilket framgår GAR-BO, efter prövning i varje enskiltgtav
fall, ställer säkerhet för företagets fullgörande leveransavtalav
och/eller entreprenadkontrakt företaget har konkursgått i ellernär påär
sådant obestånd han kaninte förväntas fullgöra sitt åtagandeatt
produktionsgaranti GAR-BO utfáster för det åtagandesamt att att som
omfattas produktionsgarantin åtgärda eller ekonomiskutge gottgö-av
relse för väsentliga skador till följd brist eller fel framträderav som
efter garantitidens utgång, inom från dagtio år för slutbesiktningmen
ansvarsutfästelse. Garantihavare den till förmån produktions-är vars
garanti och ansvarsutfästelse utfärdas.

Det sälj och/eller entreprenörföretag GAR-BO sluter generelltar som
avtal med föri sin sidoentreprenörers arbeten.turansvarar

I avtalet mellan GAR-BO och sälj ar/entreprenadföretaget uppräknas
förutsättningarna för GAR-BO skall åta lämnasig småhusgarantiatt att

företageti enskilda fall, nämligen har sådan ekonomioch sådanatt
kompetens det bedöms kunna fullgöra sina åtagandenatt gentemot ga-
rantihavaren och GAR-BO, företaget årligen tillställergentemot gt
GAR-BO årsredovisning, företaget lämnar GAR-BO de uppgifter;att

GAR-BO begär vid prövning garantiansökan eller vidsom annatav
tillfälle, företaget ställer godtagbar säkerhet GAR-BO finnerät detnär
erforderligt, företaget lämnar garantihavare informationatt rörande om-
fattning och förutsättningar för småhusgarantin, företaget undergtav
den tid småhusgarantin löper för objekt bevarar samtliga hand-ettsom
lingar rörande detta låter GAR-BO vid anfordran del dessasamt ta av
eller dem företagetöverta använder sig GAR-BO fastställdasamt att av
avtals- och kontraktsformulär.

Av bolag krävs de lärrmar säkerhet i form bankgaranti el-attnya av
ler liknande eller deponerar beloppmed motsvarande 10 %pengar av
entreprenadsurnrnan. Sedan eventuella fel har konstaterats vidsom
slutbesiktning har åtgärdats får säkerheten nedskrivas till 5%. Den gäl-
ler därefter under garantitiden enligt köpe- och /eller entreprenadkon-
traktet till dess fel har framträtt under garantitiden har åtgärdats.som

detFör fall säljar/entreprenadföretaget inte uppfyller någonatt av
nämnda förutsättningar, säljar/entreprenadföretaget inte harovan upp-

fyllt sina förpliktelser avseende löpande småhusgarantier eller säl-om
jar/entreprenadföretaget har lämnat GAR-BO vilseledande uppgifter,
har GAR-BO lämna fler småhusgarantier för företagetsrätt vägraatt att
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för åtagande naturli-åtaganden. förutsättning GAR-BO:sEn äryttersta
garantiavgiften tillbetalat GAR-BO.garantihavaren harattgen

säljar/entreprenadföretagetoch stadgasavtalet mellan GAR-BOI
för eventuella oklarhetersäljar/entreprenadföretagetvidare att ansvarar

småhusgarantin.utförande åtagande ingår ii omfattning och somav
klarläggasäljar/-entreprenadföretaget skall ansvarsfråganDet är som

förenade kostnader. krav riktas påoch för alla därmed Om GAR-svara
ankommer det säl-anledning utfärdad småhusgaranti påBO i av

ställe fullgörajar/entreprenadföretaget dröjsmål i GAR-BO:satt utan
framställts fem från slutbesiktningenåtagandena kraven inom år avom

ovillkorad säl-objektet. tid har GAR-BOInom regressrätt motsamma
tilltvingas ersättningjar/entreprenadföretaget GAR-BO att utgeom

säljar/entreprenadföretaget har fullgjort sitt åtagandeföljd inteattav
kostnad. Eftereller företaget har åsamkat GAR-BO angivenannanom

hänförliga till fel ellertid begränsad till kostnader bristär regressrätten
vårdslöshet.har ellersin grund i uppsåt grovsom

Sälj ar/entreprenadföretaget godtar slutligen GAR-BO upphandlaratt
genomför slut- och garantibesiktning varje objektoch kontroll, påav

Vad gäller byggkontroll och besiktning-bestäms GAR-BO.sätt som av
gäller följande. lägger byggkontrollen för det fallGAR-BO sig inte iar

säljar/entreprenadföretagetbolaget känner till sedan tidigareatt att
sköter detta bra själv. andra fall fordrar bygget kontrolle-GAR-BOI att

besikt-dels och dels vid stomresningen,vid grundläggningen av enras,
alltid slutbesikt-beställer. kräverningsman GAR-BO GAR-BO attsom

framställs inte frånskall hållas. på garantibesiktning GAR-ning Krav
bolagets godkänd be-sida. administrerar iBO:s GAR-BO ögonatt en

slutbesiktningen.siktningsman anlitas för verkställaatt
särskilt objektsedan småhusgaranti har tecknats förNär ett ut-en

säljar/entreprenadföretaget, harsänds garantibrev till i sin turett som
Småhusgarantin gällervidarebefordra detta till garantihavaren.att gen-

denne fysisktill fastighetenägare ärtemot person.ny om en
Även förhållande till garantihavaren ställer GAR-BOi vissaupp

allmänna förutsättningar för garantihavaren med framgång skallatt
kunna frånåberopa småhusgarantin GAR-BO. i viss månDessa utgör

avtal ställs säl-krav enligt beskrivna påupprepning de ovanen av som
jaren:

tecknats påleverans och/eller entreprenadavtal skall ha GAR-BOav-
med och/ellergodkända fonnulär och i överensstämmelse ABSAB

AA
köparen säljaren för levererat material ochskall ha betalat änmer-
utfört arbete
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köparen skall tillåta GAR-BO utföra den kontroll och besiktningatt-
GAR-BO finner erforderligtsom

slutbesiktning skall hållas förrättasoch besiktningsman harav som-
godkänts GAR-BOav
köparen skall vid åberopande garantibrevet överlåta sin enligträttav-
avtalen med sälj och/eller till GAR-BO ochentreprenörenaren
köparen skall till GAR-BO överlåta sin kräva ersättning hosrätt att-
den föransvarig skadan.ärsom

Småhusgarantin gäller dock någon dessa förutsättningarutan att ärav
för handen köparen visar den bristande förutsättningen inteatt tillärom

för GAR-BO.men
Vad gäller avtalskravet kan anföras d.v.s.AA, allmänna avtals-att

villkor vid köp monteringsfárdigt husmaterial, GAR-BO inteav av an-
till någon del strida avtalsvillkorsreglerna i konsumentköpla-motses

gälla parallellt med dessa.utan AA används det endanärgen, anges
arbete ingår i köpet enkel stommontering, användsär ABSsom armars
95. GAR-BO har bolaget eventuellt kommer krävaangett att att an-
vändning ABS 95 i samtliga fall, detta bl.a. till följd beslut iettav av
Allmänna reklamationsnämnden.

GAR-BO:s småhusgaranti gäller inte

konstruktion, material, och arbete tillhandahållsvara som av annan-
säljaren ellerän den har angivits ientreprenör änav annan som ga-

rantibrevet
andra tilläggs- och ändringsarbeten sådana köparen skriftli-än som-

har anmält till GAR-BO och har godkänts bolagetgen som av
väggbeklädnads- målnings- och golvläggningsentreprenad med un--
dantag för fuktisolerande skikt Våtrumi

markarbeten och ledningar, och avloppsanlägg-yttre vatten-egen-
ellerning förekomst, kvantitet och kvalitet från vattentäktvattenav

konstruktion, material, och arbete ingå iavsettsvara som gemen--
samhetsanläggning
betalning köparen har erlagt till säljaren och/eller entreprenörersom-

ersättning för levererat materialutöver och utfört arbete
kostnad köparen har iklätt sig för avhjälpande fel föresom av an--
mälan till och godkännande ñån GAR-BO
kostnad för skada och avbrott i rörelse eller ersättning för inkomst--
förlust

och kostnad för försening eller dröjsmålansvar-
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och kostnad för skada kan eller skulle kunna ersättasansvar som av-
sådan allriskförsälcring eller ansvarsförsäkring föreskrivs i ABSsom
samt
kostnad kan uppstå så kallad force majeur.som p.g.a.-

Under de förutsättningar gäller för småhusgarantin och med desom
undantag har innebär utfärdad produktionsgaranti frånnämnts,som en
GAR-BO följande. fullgörandet säljarensGAR-BO leve-garanterar av

och/eller uppförandet byggnader enligt garantibreveti angivenrans av
entreprenad med undantag för eventuellt tredje bygg-motansvar man,
herrens kontrollansvar och för s.k. byggherrekosmader exempelvis
kostnader för fastighetsbildning, grundundersölcning, utsättning,tomt,
lagfart och inslcrivning, erforderliga lov och tillstånd, lån, bankavgifter,
myndighetsbesiklzningar kommunala avgifteroch församt taxor samt
fel framträder efter garantitidens utgång.som

säljarens leverans gäller längstFör produktionsgarantin två år från
leveransdagen. entreprenad längstFör gäller produktionsgarantin två år
från den tidigaste dagen för dagslutbesiktning eller den husetav var
klart för inflyttning.

Produktionsgarantin gäller endast säljaren försatts konkursi ochnär
under förutsättning har träda garantihavarensGAR-BO irättatt attav
ställe det gäller hävande och/eller utförande återstående arbeten.när av

Anmälan produktionsgarantins tillämpning skall sågöras snartom
köparen har fått kännedom säljarens konkurs, förloras rättenom annars
till åtgärd eller ersättning.

GAR-BO:s åtagande enligt produktionsgarantin beloppsbegränsatär
till förtvå gånger det basbelopp gällde vid tidpunkten köparenssom
avtal med säljaren åtgärdande ekonomisksåvitt eller gottgörel-avser av

för skador uppkommer till följd fel. Produktionsgarantin ärse som av
vidare villkorad köparen till GAR-BO erlägger den betalningattav som

skulle tillkomma säljaren och/eller förentreprenören motsva-armars
rande förprestation avdrag vite, skadestånd och dylikt ochutan som
skall återstå kontraktssumrnan köparen har betalatinte säljarenav om
och/eller för levererat material och utfört arbete.entreprenören änmer

Under tidigare förutsättningar för småhusgarantin ochangivna med
tidigare undantag frånnämnda småhusgarantins omfattning innebär en
utfärdad ansvarsutfästelse GAR-BO åtgärda elleratt garanterar att utge
ekonomisk gottgörelse för väsentlig skada på byggnad, uppkommen till
följd fel säljarens elleri leverans i entreprenad angivits iav som garan-
tibrevet.
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Ansvarsutfästelsen gäller för skada har framträtt och anmältssom
efter garantitidens utgång inom fråntio år den tidigaste dag förmen av
slutbesiktning eller dag för inflyttning.

skallKöparen omgående anmäla skada till säljaren, eller denneom
försatt konkursi till GAR-BO. Vid oskäligär fördröjning skadean-av

mälan, köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt skadan,trots att
förlorar köparen till åtgärd eller ersättning. Vid anmälan tillrätten
GAR-BO har bolaget skadan skall avhjälpas ellerrätt att avgöra om om
ekonomisk gottgörelse skall lämnas. Vid ekonomisk gottgörelse sker
avdrag för förslitning.

GARBO:s ansvarsutfästelse beloppsbegränsad till tjugofem gång-är
det basbelopp gäller vid tidpunkten för anmälan skada. Förer som av

åtgärdande skada skall köparen efter anmodan inbetala självriskav en
hälften det basbelopp gäller vid tiden för anmälan.om av som

Ansvarsutfastelsen omfattar inte

skada har upptäckts eller borde ha upptäckts under garantitidensom-
eller otillräckligt åtgärdande sådan skada,av
utvecklingsfel eller skada sådant med utvecklingsfelgenom avses-
här fel vid leveransens/entreprenadens genomförande inte kun-som

förutsesde med då känd teknik och vetenskap
skada orsakad köparen har gjort från gällandeatt avstegav normer-
och
skada på egendom.annans-

Ansvarsutfástelsen gäller heller fallinte i något skada hänförlig till

isolerglas eller omfattas särskild garanti ellerannan vara som av-
försäkring,
elektrisk eller maskin- eller hushållsutrustningapparat samtannan-
datoriserade och reglersystem,styr-
utrustning för och ventilation, inklusive solvärme- ochvärme natur--

kamin och spis,värmesystem, öppen
orsak fel i konstruktion, material, eller arbete,änannan vara-

olyckshändelse, normal förslitning, åldrande eller omständighet som-
hänföra till köparen,är att

utifrån kommande händelse och-
händelse kan eller skulle kunna konventionellersätttassom genom-
villaförsälqing eller omfattas förbindelse, utfástelse,som av annan

ellergaranti försäkring.
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GAR-BO har sedan ändring förordningen1996 års i 8 § statligaom
bostadsbyggnadssubventioner fall utfärdati några ansvarsutfástelse

krav skall med produktionsgaranti.på denna kombinerasutan att en
har skettDetta i fall då bygget redan slutfört säljare/entreprenörvarit av

för vilken GAR-BO normalt utfärdar garantier och garantisökandenAB
först i det läget skall söka statliga bidrag. Ansvarsutfästelsen har dessai
fall utsträckts till gälla under den tid återstår garantiti-ävenatt som av
den. enligt bolaget "nödprodukt" eftersomDetta affärsidén gårär uten
på skall medGAR-BO redan från byggstart, eftersom detatt ärvara
dyrbart kontrollera hus efterhand.iatt

Försäkring6.4.3 HSB AB

Bolagsbeskrivning6.4.3.1

sambandI med införandet lagen byggfelsförsälqing stadfästeav om
regeringen bolagsordning koncession för Försäkringsaktie-HSBsamt
bolag. Bolaget skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verk-
samhet i direkt försäkring bl.a. meddela allmän egendomsförsäkringatt

kreditförsäkring avseende produktionsgarantier enligtsamt ränte-
bidragsreglema. bildandet detta försäkringsbolag försäkradeFöre av
HSB lämnade småhusgarantier hos Folksam, sedan dess drivsmen
verksamheten det försäkringsbolaget.i egna

år år 1996 har småhusgaranti lämnatsFr.o.m. 1993 HSBt.o.m. av
Försäkring för drygt hus. alltid bostadsrätterAB 600 Det sigrör om
och vanligast förekommande s.k. HSB-entreprenader, d.v.s. produk-är
tion falli HSB:s regi. dessa har försäluingsbolaget tillgång tillIegen
samtliga handlingar avseende bygget.

.Sammantaget har småhusgarantier utfärdats för 450 färdig-över
ställda projekt fram till projekt omfattar fler1997. Dessa 13än
500 lägenheter. knappt tiondel de färdigställda projekten harFör en av
småhusgarantin löpt ut.

6.4.3.2 Produktbeskrivning

HSB Försäkrings småhusgaranti gäller för entreprenaderAB:s avseen-
de utförande småhus avsedda upplåtas med bostadsrätt.är attav som
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Produktionsgarantin gäller försätts i konkurs ellernär entreprenören
eljest på sådant obestånd inte kan förväntas fullgö-är entreprenörenatt

sina åligganden. Produktionsgarantin innebär HSB Försäkringsattra
AB för fullföljandet entreprenaden på avtalade villkor intillsvarar av
garantitidens utgång. Vid HSB-entreprenader garantitiden fem år.är
Upptäcks fel eller brist vid garantibesiktningen gäller produktionsga-

tillrantin dess felet eller bristen har avhjälpts. HSB Försäkrings AB
skall ha träda beställarensin i ställe såvitt hävarätt att rätten attavser
entreprenadavtalet och/eller utföra återstående arbeten. Dennaatt
övertaganderätt förutsätts enligt garantiförbindelsen inskriven ivara
entreprenadavtalet.

Ansvarsutfástelsen gäller för samtliga bostadslägenheter enligt ent-
reprenadkontraktet förråd,jämte och ledningar fram till anslut-garage
ningspunkt för ledning. Försäkringsbolaget åtar sig attgemensam svara
för åtgärdande eller ekonomisk gottgörelse för väsentlig skadaav om
skadan följd fel bristeller i konstruktion, utförande ellerär mate-en av
rial enligt entreprenadkontraktet och skadan upptäcks och anmälsom
efter garantitidens utgång innan tio år har gått från slutbesikt-men
ningsdagen. förutsättning förEn skadeersättning eller åtgärdande är
vidare skadan anmäls till försäkringsbolaget oskäligt uppehållatt utan
från det den upptäcks eller borde ha upptäckts.att

Utfästelsen omfattar skadainte på maskinell eller skadautrustning
omfattas konventionell fastighetsförsäkiing. Vidare undantassom av

allriskskada allriskförsälcring finns tecknad för fastigheten. Skadaom
upptäckts eller borde ha upptäckts under garantitiden och skadasom
beror på ålder och bruk, vanvård, bristfälligt underhåll eller lik-som

nande inte.ersätts
försäkringsbolagetOm efter besiktning finner uppkommenatt en

skada omfattas ansvarsutfástelsen skall bostadsrättsföreningen innanav
åtgärdande sker eller ersättning utbetalas självrisk uppgåendeutge en
till det50 % basbelopp enligt lagen allmän försäkring ärav som om
gällande vid tiden för skadeanmälan. Om bostadsrättsföreningens
dröjsmål med inbetalning självrisken innebär skada förvärrasattav en
och kostnaderna därmed fårökar så bostadsrättsföreningen själv svara
för kostnadsökningen. Självrisk vid skada och förvarje varje bo-tas ut
stadslägenhet. Uppstår på och bostadslägenhet ytterligareen samma
skador teknisk synpunkt härrör från fel och brist skallsom ur samma
ytterligare självrisk inte utgå.

Vid ersättningsgill skada ersättning för skäliga merutgifterävenges
avseende kost och logi för bostadsrättshavararen och dennes familj un-
der månader skadan har orsakat väsentliga delar bostadenattsex om av
har blivit obrukbar. Kostnader uppstår till följd bostadsrätts-attsom av



Småhusgaranti238 SOU 1997:177

föreningen har försökt begränsa eller skadaavvärja i denersätts ut-
sträckning åtgärderna med hänsyn till omständigheterna varit skä-som
liga. Om bostadsrättsföreningen har underlåtit vidta sådana åtgärderatt
och skadan till följd detta har förvärrats så får bostadsföreningenav

för de ytterligare kostnader uppkommit med anledning där-svara som
av.

FörsäkringsHSB totala åtagande lägenhetAB:s begränsat tillärper
belopp motsvarande bostadsrättsföreningens slutliga anskaffnings-ett

kostnad exklusive tomtkostnad dividerat med antalet bostadslägenheter.
FörsäkringsHSB bostadsrättsföreningensAB till skade-övertar rätt

stånd för skada avhjälps eller förinomersätts ansvarsut-som ramen
fästelsen.

anledningenTvist i HSB Försäkrings ansvarsutfästelseAB:sav
skall förstai hand hänskjutas till ansvarsnämnd.HSB:s Om inte ärpart
nöjd med nämndens beslut skall tvisten skilj edom enligtavgöras genom
svensk lag.

Än så länge har ansvarsutfástelsema alltid kombinerats med en pro-
duktionsgaranti. Bostadsrättsföreningar söker allmänhet räntebidragi

de eftersom det har betydelse vid försäljningen andelarnär startas attav
statliga subventioner har tecknasbeviljat. På grund härav småhusga-
rantiema på tidigt stadium.ett

6.4.4 Riksbyggen Folksam-

Riksbyggen och Folksam har haft samarbete avseende utfärdan-ett
de småhusgarantier. Folksam har på begäran Riksbyggen utfärdatav av
produktionsgarantier dels till köpare småhus där Riksbyg-antingenav

eller med Riksbyggen samverkande allmännyttiga bostadsföretaggen
står säljare och dels till anslutna bostadsrättsföreningar vid upplå-som
telse småhusbostadsrätt. Riksbyggen har utfärdat ansvarsutfástelserav

har försäkrats hos Folksam.som
Folksam har utfärdat småhusgarantier koppling till Riks-även utan

byggen. Under åren 1984-1987 avsåg småhusgarantiema endast bo-
stadsrättshus, sedan utvidgades verksamheten till omfatta ävenattmen
egnahem. alldeles övervägande del Folksams hittillsvarandeEn av
kostnader för småhusgarantin har hänförliga till produktionsga-varit
rantin. kostnaderna underDet slutet 1980-talet och börjanvar av av
1990-talet gjorde Folksam upphörde med utfärda små-att attsom nya
husgarantier efter år 1995.

hellerInte Riksbyggen bedriver längre småhusgarantiverk-någon
samhet.
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till insyn och kontroll6.4.5 Möjligheter i av

garantibolagens verksamhet

6.4.5.1 Tillsyn

finns verksamheten hos de aktörer lämnarDet ingen reglering av som
småhusgarantier försäkringsbolag. Regleroch tillsyn finnsinte är om
således förståsinte. Med tillsyn i de här sammanhangen myndigheter-

arbete med gällande regler efterlevs.tillatt attnas se
Eftersom de småhusgarantier finns tillgå normalt anlitas förattsom
statlig bostadsbyggnadssubvention skall det naturligtutgå,att är att ga-

följer förordningenrantiema de krav ställs för stödet i statligsom om
bostadsbyggnadssubvention allmännaoch i Boverkets råd och före-

inhämtats ñånskrifter se avsnitt 6.3.1. Enligt vad har Boverketsom
ingen granskning eller revision verksamheten hos degörs närmare av

aktörer utfärdar småhusgarantier verket eller läns-sigsom nu vare av
styrelserna.

Särskilt de olika bolagen6.4.5.2 om

Beträffande för till medde aktörer närvarande står tjänst småhus-som
driver verksamhet törsäkringsrörelse.garantier sin detHSB Avsom

följer verksamheten under tillsyn.står Finansinspektionens Någraatt
särskilda tillsynsföreslcrifter finns för verksamheten hos deinte övriga
aktörerna, Bostadsgaranti och kan emellertidGAR-BO. Det noteras att
ansvarsutfästelsema, tiden efterd.v.s. åtagandena utgångensom avser

garantiåtaganden enligt entreprenadavtal, för-ärentreprenörernasav
säkrade hos skilda försäkringsgivare vilka Finansinspektionen haröver
tillsyn. Småhusgarantier har ställts här redovisade aktörernadesom av
har godtagits Boverket och länsstyrelserna alltsedan kraven på små-av
husgaranti infördes författningama statliga subventioner tilli små-om
husbyggande. tidigare fannsBostadsgaranti, redan garantibo-som som
lag, fick hälftendelägarei det sammanhanget och de kravstaten som

ansvarsutfästelse denställdes produktionsgaranti och hadepåsom upp
förebild.garantiverksarnhet bedrevs Bostadsgaranti somsom av

Boverket och länsstyrel-har tydligtvis funnits anledning förDet inte
medfråga garantiverksamheten hos Bostadsgaranti,isättaatt attserna

Ävenden insyn har delägare, sköts betryggandepå sätt.staten ettsom
småhusleve-den Verksamhet småhusgarantisidanpå togssom upp av

har med hänsyn tilloch drivs GAR-BO, ägar-rantörerna avsom nu
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struktur och försäkring godtagits betryggande garantier vid pröv-som
ningen bostadsbyggnadssubventioner, någon myndighetstill-utan attav

finns verksamheten.översyn

6.4.5.3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras det inte finns någon myndig-att
hetstillsyn verksamheten hos de aktöreröver lämnar småhusga-som
rantier ha försäkringskoncession. Samtidigt kanutan konstaterasatt att

delägarskapsitt i Bostadsgaranti har fullstaten insyn i verksam-genom
heten där och ägarstrulcturen och uppläggningen verksamhetenatt av
hos GAR-BO sådan något uttalat behov tillsynär inte har förele-att av

Samtliga aktörer har i garantifallen fullgjortgat. sina åtaganden. deI
sammanhang där frågan småhusgaranti har behandlats stats-om av
makterna tidigare se 1990/91:189 16 ocht.ex. prop. s. prop.
1995/961101 25 har uttalats, det firms för småhusga-att systems. som
rantier fungerar väl.

den härMot bakgrunden kan möjligen frågai det förelig-sättas om
behov särskild tillsyn verksamheten hos Bostadsgaranti ochöverger av

GAR-BO. Såvitt kan bedömas det inte troligt ytterligare aktö-är attnu
sig i verksamheten med småhusgarantier det slag detrer engagerar av

här fråga och inte försäkringsbolag.är Verksamheten hosärom som
Bostadsgaranti och GAR-BO med småhusgarantier sig emellertidter

slags försäkringsverksamhet,närmast varför det finns skälett attsom
på verksamheterna utifrånnärmare försäkringsaspelcter.se

6.5 Bedriver garantibolagen
försäkringsrörelse

6.5.1 Definition begreppet försäkringsrörelseav

6.5.1.1 Försälcringsrörelselagen

Enligt kap1 försäkringsrörelselagen1 § 1982:713 får försälcringsrö-
relse drivas endast försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäk-av
ringsbolag har fått tillstånd koncession till detta enligtsom samma
lag. Någon definition vad med försäkringsrörelse finnsav som avses
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med ändringar försäkringsrörelselageninte i lagen. samband iI som
trädde kraft den diskuterades utförligt definitioni 1 januari 1985 om en
skulle införas. befanns emellertid lämpligt lag införainte iDet att en

definition. ledning för rättstillämpningen ställetsådan Till i iangavs
försälcringsrörelsekriterier, utmärkande för semotiven vissa prop.

1984/85:77 40f.s.
grundläggande för försäkringsrörelse enligtkriterierna moti-De är
verksamheten åtagandengår yrkesmässigt göraatt ut att att motven

vederlag ekonomisk eller utföra bestämdersättningutge att presta-en
verksamhetvid händelsers inträffande. uppfyller detion ovissa Om en

enligt oftast befogat hänföra denangivna lcriteriema det motivenär att
framhålls emellertid det finns andratill försäkringsrörelse. Det ävenatt

pekas företeelserfaktorer bör påverka bedömningen. påHär somsom
försäkringsrörelse ändåegentligen faller under kriterierna för men som

exempel bl.a. för-har kommit betraktas sådan.inte Som nämnsatt som
huvudavtal rörandesäkringslilcnande biåtaganden till transport, entrep-

försäljning fast bedömningen skall vidarerenad och egendom. I en-av
betydelse för fråganligt behovet samhällskontroll tillmätasmotiven av

framhållsverksamhet skall försäkringsrörelse.viss Härom anses som
ochavgörande det hänseendet bl.a. verksamhetens omfattningi äratt

åtagandenas ekonomiska betydelse för de tilltänkta kLmdema. Det sägs
kunderna,verksamhetens betydelse för andraockså änävenatt ex.

kan inverka be-lcreditgivare, inteckningshavare och leverantörer, på
betydelse bördömningen huruvida samhällskontroll behövs. En viss

tillfredsställandetillmätas det förhållandetockså enligt motiven att
former ordnad.kontroll i andra är

lagmotiven frågor hur åtaganden rubricerasI äventas somupp om
gränsdragningen för försäk-och serviceavtal förhåller tillgaranti- sig

form innehåller dessa avtal åtaganderingsrörelse. sin vanligasteI att
fallvederlag ekonomisk angivna ochprestation i vissamot utge ve-en

ofta till års lagändring-derlaget inbakat i pris. I motiven 1985är varans
försäkringsrörelselagen konstateras produktionsgarantiemai attar

särskilda produk-brukat vid mening och för denbegreppet här i inte
skiljer frånsmåhusgarantin på flera sigingår itionsgarantin sättsom

åtagande tillverkar, säljer ellertypisk försäkring. någonEtt somaven
vid förslitnings-hyr produkt går på ersättningviss ut attut geen som
klassas för-skador eller materialfel, bör därför enligt motiven inte som

åtaganden ovisssäkringsrörelse. ställs sådanadetMot som avser en
nämnvärd gradtillverkaren, inte ihändelse, reparatörenyttre som o.s.v.

Åtaganden särskilda kalkylerdet slaget kräverkan förhindra. senareav
inträffar.händelsernaför beräkna sannolikheten de ovissaattatt av

Åtagandena försäkringsrörelse och motiventypiska drag iföreter då av
det slaget denbör krävas för åtaganden iockså koncessionutsågs att av
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mån de ekonomiska effekterna garantin kan bedömasinte ringaav som
för konsumenten. utredningenI låg till grund för försäkringsrörel-som
selagen SOU 1983:5 211 sammanfattades på följande huvud-sätts.
linjerna i beskrivning vad krävs åtagande garantietten av som av om
och service för försäkringsrörelse skallinte föreligga:att anses

l Företaget skall självt sälja, hyra eller de produkterut reparera som
åtagandet gäller.
Åtagandet2 får inte huvudsakligen riskövertagande.avse
Åtagandet3 får inte risker beror ovissa händelser.avse som av

6.5.1.2 Praxis

I NJA 1958 536 prövades Volvo bedrev försäkiingsrörelses. om ge-
Ävenutfärda vagnskadegarantier. vagnskadegarantiemaattnom om

inte bara omfattade fabrikationsfel omfattade risker väsentli-utan som
sådana täcktes vagnsakdeförsäkringar för motorfordongen var som av

och riskövertagandet i mycket utsträckning fick skestor motanses ve-
derlag, befanns Volvo ändå hainte bedrivit försäkringsrörelse med
hänsyn till utformningen åtagandet och det naturliga och näraav sam-
band förelåg mellan garantiåtagandet och bolagets verksamhet isom
form bilfabrikation och service. Vagnskadegarantiema meddeladesav
uteslutande i samband med försäljning bilar tillverkadesav som av
Volvo. Vederlaget för garantin utgjorde inte bestämdnågon del kö-av
peskillingen och garantin kunde förnyas.inte förarbetenaI till ändring-

försäkringsrörelselageni trädde kraft deni 1 januari 1985arna som
diskuteras på vagnskadegarantiema. Försäkringsverksamhets-statusen

farmkommittén dessa garantier föll under begreppet försäkringsrö-att
relse bakgrund därför uppställda kriterier semot SOU 1983:5,av s.
47. Departementschefen menade dock det fannsinte skäl ändraatt att
på den mångåriga praxis innebar vagnskadegarantier inte be-attsom
traktades försäkringsrörelse. Motiven för detta depaitementssche-som
fens ställningstagande domstolensHögsta bedömning i 1958 årsvar
rättsfall, det inte kommit fram exempel på bilköpareatt blivit lidan-att
de på garantin inte fått formen försäkring och detatt inte kundeattav

finnas sådant behov samhällskontroll det detett skäletattanses av av
motiverat den aktuella garantigivningen skulle hänförasatt till för-var

säkringsrörelse se 1984/85 277, 42prop. s.

Regeringen har i beslut den 15 juni 1995 Gi 94/1535 tagit ställningett
till försäkringsrörelse bedrivs den åtar sig för ska-attom av som svara
dor kan drabba beställare entreprenad till följd att ent-som en av en av
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åtagandenkan fullgöra sinaoch därför intei konkurssättsreprenören
det inom bygg-Bakgrunden år 1992entreprenadavtalet.enligt attvar

följd krisen dettill ifullgörandegarantierbranschen brist påuppstått av
då stiftelse,bildade Byg-finansiella Byggentreprenörernasystemet. en

ändamål ställaBEEF,försäkring attgentreprenörernas varvarsegen
medlemsföretag hosför Byggentreprenörerna.fullgörandegarantierut

Åtagandena kundeför den skadaskulleinnebar BEEFatt somsvara
till följdentreprenaddrabba beställare entreprenörenattavenen av

enligtfullgöra åtagandekunde sittkonkurs och därför inteförsattes i
anslutit tillsig BEEF:sEntreprenadföretagenentreprenadavtalet. som

utbetalningarför desolidariskt BEEFsvaradegarantisystem gentemot
hadeutfärdade garantier. BEEFgrundtvingades påBEEF göra avsom

åtagandenfullgöra sinakunderisken företagen inteförsäkrat sig mot att
verksamheten hosuppmärksammadeFinansinspektionenBEEF.mot

försäkringsrörelsela-omfattassådanfann denochBEEF att som avvar
Inspektionen före-bedrivas koncession.således fickoch inte utangen

försälqingsrörelselagenandra stycketkap. §lade med stöd 19 12av
beslutet denavslog iverksamheten. Regeringenupphöra medBEEF att
föreläggan-Finansinspektionensöverklagandejuni BEEF:s15 1995 av

be-FinansinspektionensdeladeRegeringende med motiveringen av
utgjorde koncessions-bedrevverksamhet BEEFdömning, denatt som

försäkringsrörelse.pliktig

småhusgarantiemaPrövning6.5.2 motav

försäkringsrörelsebegreppet

tidigare harsmåhusgarantiverksarnhetenden beskrivningAv somav
yrkesmässigtvederlagkan konstateras aktörerna görlämnats motatt

fullfölja entreprenader ochåtaganden bostadskonsumenter attgentemot
säljareochfrångarantiåtagandenleveranser entreprenörersamt som

underför reparationeråtaganden ochfullgörainte kan sina att svara
och. säljarensefter utgångenförutsättningarvissa entreprenörensav

faller inVerksamheten hos garantigivamaavtal.åtagande enligteget
för bedömningenställtshargrundläggande kriterierunder de uppsom

skallredovisatsförsälcringsrörelse. Sombörvad somsom ansesav
vadvid bedömningenomständigheter inandraemellertid vägasäven av

här betrakta deanledningfinnsförsäkringsverksamhet. Det attärsom
ansvarsutfástelsenochproduktionsgarantindelarnatvå i garantierna --

försäkringsrörel-tillförhållandegarantiverksamheternasför sig närvar
sebegreppet skall studeras.
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6.5.2. l Produktionsgarantiema

Produktionsgarantin innebär garantigivaren åtar sig fullföljaatt att ent-
reprenader eller leveranser dei fall eller säljaren inteentreprenören kan

det och undergöra förutsättning för fel omfattasattsamma svara som
garanti enligt entreprenad- eller leveransavtalet blir åtgärdade. Detav

ochär när säljare går i konkursentreprenörer produktionsgaranti-som
får i anspråk. företagDe lämnartas produktionsgarantiema görsom en

klar riskbedörrming vid åtaganden.sina Detta sig också uttryck itar att
eller säljartöretagenentreprenörerna avkrävs säkerheter i form av

bankgarantier eller på för garanti skallsättannat Kraven påatt sä-ges.
kerhet helt avhängig denär riskbedömning garantitöretaget görav som

deti enskilda fallet. kanMan konstatera mindre ochatt oprövatmera
entreprenad- eller säljartöretagett kostnaderär uppkommerstörre

för erhålla produktionsgaranti. bliratt Det också bostadskonsumenterna
slutligen får betala kostnaderna för garantiema. Frågor obe-som om

stånd hos eller säljare händelseentreprenör ovissär denneen en som
själv inte alltid kan påverka och mindre kan de företagän ställersom
småhusgarantier påverka händelserna hos eller säljarfö-entreprenören
retaget.

Konstruktionen produktionsgarantin sådan byggherren/är attav
småhusköparen händelsei eller säljarföretagets kon-entreprenörensav
kurs kan vända sig direkt till garantitöretaget och begära att entrepre-
naden eller leveransen och sidoentreprenörers åtaganden skall fullföl-
jas, liksom avtalade garantier. När fråga produktionsgarantiär om som
utfärdats GAR-BO så säljartöretaget förstai hand för si-av attsvarar
doentreprenörers åtaganden fullgörs; GAR-BO:s produktionsgaranti
gäller endast säljaren försatt konkurs,när i då omfattarär den bådemen
fullgörandet säljarens leverans och uppförandet byggnader enligtav av
i garantibrevet angiven entreprenad. När i motiven till ändringar-man

törsäkringsrörelselageni talar bl.a. entreprenadgarantieratt intena om
försäkringsrörelse, kanansetts frånutgå det syftas påattvara man ga-

rantier ställts själv enligt deut entreprenören entreprenadavtalsom av
brukliga påär marknaden. De åtaganden småhusga-görssom som av

rantiföretagen torde ligga utanför de sedvanliga ochgaranti- serviceå-
taganden enligt motiven inte försäkringsrörelse.utgörsom

I rättsfallet gällande vagnskadegarantier huvudskäl tillett attvar
Volvo inte bedömdes bedriva törsäkringsrörelse garantigivningenatt
stod i naturligt och samband medett dennära Volvo bedrivna bil-av
fabrikationen och den i anslutning därtill omfattande serviceorganisa-
tionen. Detta går inte anläggasynsätt på garantibolagens verksam-att
heter uteslutande består i garantigivning.som
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Bostadsgaranti och GARBOlämnasproduktionsgarantiDen avsom
bedrevs produktionsga-verksamhet BEEF. Attsnarlik denär som av

försäkringsrörelsegenerella kriterierna fördefaller inomrantiema som
medVid jämförelse BEEF:storde stå klart.har redovisats tidigare en

underentreprenörers åta-hand inriktad påförstaverksamhet, i varsom
kantotal- eller generalentreprenör,ganden sägas attgentemot sam-en

produktions-fråga företag lämnartillsyn fmns ibehov om somavma
direkt berördasärskilt konsurnentintressenför småhus,garantier ärsom

fråga småhusgarantiema.i om

Ansvarsutfästelsema6.5.2.2

åtagandenomfattar dessaansvarsutfästelsemaVad härefter gäller att
entreprenadavtalet under tioårspe-ellerköpe-efter garantitid enligt en

slutbesiktning följdbestår elleravhjälpa skador ifrånriod är en avsom
material.utförande eller Omkonstruktion,fel eller brister iväsentliga

försäkringsrörelse kanförgrundläggande kriteriernatill deman ser
normalt inte,småhusgarantinansvarsdelenvisserligen sägas att somav

händelser beror uti-allmänhet, ovissavid försälqingar i som avavser
omfattasdet slagFelaktigheterfrån kommande orsaker. av an-somav

kontroll vidnoggrannhet ochofta undvikassvarsutfästelser kan genom
andraentreprenad. Felen beror ågenomförandeprojektering och av en
förut-svårasamverkande orsaker kansidan inte sällan på attvarasom

känsligakonstruktionerpeka påhär räcka medkan ärDet att somse.
omgivningsförut-ställe utifrånväl påoch kan fungeraför fukt ettsom

förutsättningar.plats medalls påsättningarna inte sämreannanenmen
felaktigheter i utfö-ochifrån bristerockså helt kommasvårtDet är att
sedvanligproblem efter utgångenmedförarande, kan entrepre-avsom

kommeransvarsgarantinHärtill kommernad- och/eller sälj argaranti. att
småhusköpare ochochgarantiföretagetförhållande mellangälla ettatt

följamöjlighetavgörandeha någondem kaningen attsägas genom-av
ocksåsammanhangetentreprenaden. bör iförandet Det noteras attav

risktagande för garantigi-sådantansvarsutfästelsema utgöra ettanses
nödvändiga.åtagandena Det"återförsäkring" mestaatt ansesavvama

småhusgarantinför ståndpunktenbakgrundentalar den här ävenattmot
försäk-betraktaansvarsutfästelsernatill den del den är att somavser

ringsrörelse.
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6.6 Diskussion kring småhusgarantins
framtid

Slutsatsen utfärdande småhusgarantieratt innebär drivande för-av av
säkringsrörelse får till följd garantibolagens verksamhetatt enligt nu
gällande bestämmelser inte kan fortgå vid sidan det omfattandeav re-
gelverket gäller för försäkringsrörelser. Försäkringsrörelse fårsom
nämligen endast drivas försäkringsaktiebolag eller ömsesidiga för-av
säkringsbolag har fått tillstånd till detta. Försälcringsrörelselagensom
reglerar dessa bolagsfonner. Detta komplex lagstiftningär en som nu
också har till krav.EU:s Försäkringsbolagen skallanpassats stå under
tillsyn Finansinspektionen och registreras hos denna. Garantibolagenav
kan enligt uppgift från Finansinspektionen inte ombildas till försäk-
ringsbolag. Sådana måste nybildas.

För garantibolagen skall kunna fortsättaatt meddela småhusga-att
rantier i ordning hittills måste konstrueras särregleringsamma som en
speciellt för denna verksamhet. Detta skulleavpassat innebära ett om-
fattande lagstiñningsarbete. Svårigheter skulle uppstå i frågant.ex. om
vilka företag skulle tillåtas driva denna försäkringsrörelse.typsom av

begränsaAtt verksamheten till fungerande garantibolag står inte inu
överensstämmelse med konkurrenslagstiftningen. heltEtt nytt system
måste byggas krävsDet mycket starka skäl för sådan speci-attupp. en
ell lagstiftning skall införas vid sidan gällande för försäk-systemav
ringsverksarnheter. Skäl finns dock: hittillsvarandeDen ordningen har

redovisats fungerat tillfredsställande. Småhusgarantiema fyllersom
viktig funktion, erbjuda utvecklat konsument-tioårigtatt etten genom

skydd vid förvärv småhus. Konsumentskyddet har utvecklats påav nya
frivillig och sedan sanktioneratsväg det blivitstaten attav genom en
förutsättning för erhållande statlig bostadsbyggnadssubvention. Fö-av
rekomsten småhusgarantin har framgått varit betydelsefull förav som

färdigställande påbörjadeatt trygga smâhusbyggen och åtgärdandeav
fel i småhusproduktionen. Om det inte bildas försäkringsbolagav nya

lämnar småhusgarantier risken denna produktär inte längrestorsom att
kommer allmänt tillgänglig. krävsatt Det falli så de redanattvara
etablerade försäkringsbolagen går på den marknaden.ut

Mot bakgrund det lagen byggfelsförsälcringatt har in-av genom om
förts regler försäkringar uppvisar mycket likheter medstoraom som
småhusgarantiema börså dock inte lika ändamålsenligtprövas ettom
konsumentskydd kan erbjudas inom för detta innansystem när-ramen

överväganden beträffande införandetgörs särskilt regelverkmare ettav
för småhusgarantiema vid sidan försäkringsrörelselagen.av
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byggfelsförsälcringar.kapitel beskrivs med I avsnittI nästa systemet
och byggfelsförsälqing-jämförelse mellan småhusgarantin7.4 görs en

samordna dedär behandlas också frågan det möjligtoch är attomen
byggfelstörsälqing.för lagenbåda inomsystemen ramen om
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Byggfelsförsäkring7

Bakgrund7.1

1991:742 byggnadsgaranti7.1.1 Lagen om

År arbetsgrupp för frågor1988 tillsattes inom bostadsdepartementet en
husrörande så kallade sjuka hus, Med sjuka avsågsDs 1990:14.se

brister utförande, drift, brukande eller under-byggnader med sådana i
håll kan hälsorisker hos människorleda till besvär och vistas isom som
byggnaderna. belysaarbetsuppgifterEn attgruppens var ansvars-av

och ändamålsenlighet olägenheter uppkommer i in-dess närsystemet
framträd-omhusmiljö. Skador till följd fel under byggtiden intesomav

problem. Enligtde förrän flera år visade sig ett stort stan-varasenare
bestämmelser för byggnads-, anlägg-dardavtalen AllmännaAB 72

och installationsentreprenader och Allmänna be-nings-, ABT 74
anläggnings-för totalentreprenader avseende byggnads-,stämmelser

installationsarbeten efter garantitidens utgångoch entreprenörenvar
för fel endastfram till dess tioårig preskription inträdde ansvarig om

beställaren kunde vårdslöshet från sida.visa Ar-entreprenörensgrov
betsgruppen föreslog frågan ökat ansvarstagande inom byg-att ettom

tillämp-gandet första hand skulle lösas frivilliga ändringari avgenom
föreslog lagliga standardavtal. andra hand arbetsgruppenI att en om

entreprenadgaranti skulle införas.
det dåva-likhet med arbetsgruppen fann departementschefenI att

haderande branschöverenskommelser grundandepå ansvarssystemet
påtagliga framför allt avseende fel framträdde eftervissa brister, som

kontakter med företrä-garantitidens bakgrund bl.a.utgång. Mot sinaav
byggherresidan drog departementschefendare för entreprenad- och

ökat för fel ochslutsatsen det erfordrades lagstiftning ettatt ansvarom
förskador för inomhusmiljön för boendei byggnader samtatt trygga .

och funktionsduglighet bygg-öka förutsättningarna för god kvalité iatt
därför fram förslag till lagnadema. 1990/91:l89 ladesI omprop.
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byggnadsgaranti efter modell den arbetsgruppen föreslagna lagenav av
entreprenadgaranti. Huvudsyftena med lagen fel skulleattom var av-

hjälpas snabbt, långa tvister ochutan felansvaret attom vems var,
skulle kunna avhjälpas inte farm någonäven ansvarigom man som
lcunde förstå kostnaden. skulleLagen innebära skydd för deytterst ett
boende ohälsa på grund byggfel.mot av

Lagen byggnadsgaranti föreskrev skyldighet ha bygg-attom en
nadsgaranti näringsidkare uppför eller i omfattningnär byggerstörre

flerbostadshus. Arbetsgruppens förslag till lag entreprenadga-om om
haderanti omfattat kontor lokaler för vård elleräven samt annan om-

departementschefen ansåg tillämpningsområdet inled-attsorg, men
ningsvis borde begränsas till flerbostadshus. Småhusen undantogs med
hänvisning till den befintliga småhusgarantin. tids erfarenheterNär en
vunnits det borde enligt departementschefensystemet utvär-av nya en
dering för huruvida utvidgning lagens tillämpnings-göras att se en av
område skulle ske.

Byggnadsgarantin skulle omfatta skälig kostnad för avhjälpa fel iatt
byggnadens konstruktion eller felmaterial, i byggnadsarbetets utföran-
de skador byggnaderpå orsakade felen, under förutsättningsamt av av

felet/skadan anmälts inom eftertio år det byggnadsarbetetatt god-att
Garantierna fick endast meddelas särskilda garantiföretag,av

i sin skulle ha återkräva kostnaden den hadetur rätt attsom av som or-
sakat felet. Garantibolagen skulle stå under tillsyn myndighetav som
regeringen bestämde och regeringen bemyndigades meddela före-att
skrifter tillsyn och garantiföretagens verksamhet. byggnads-Enom om
garantinämnd skulle förinrättas frågor byggnadsga-sig iatt yttra om
rantier. Meddelade skullegarantier särskild försäkringtryggas genom
eller på likvärdigt Från försäkringshåll hade försäkringslös-sätt. en ren
ning i form obligatorisk byggfelsförsäkring efter modell denav en av
försäkringstyp finns för miljöskador avvisats med hänvisning tillsom
svårigheterna beräkna risken och erhålla nödvändig återförsäk-att att
ring.

Våren 1991 lagen byggnadsgaranti för träda i kraftantogs attom
den januaril 1992. Ikraftträdandetidpunkten sköts dock ochupp som
framgår det följande blev lagen aldrig i kraft.sattav

7.1.2 Utvecklingen till obj ektsförsäkringen

Under våren föreslog1992 bostadsutskottet betänkandei
1990/91:BoUl9 riksdagen sin mening skulle regeringen tillatt som ge
känna lagen byggnadsgaranti bordeöversyn Rege-att göras.en av om
ringen borde enligt utskottet redovisa alternativ lösning eftersomen
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lagen byggnadsgaranti avseenden ha fåtti vissa ansågs mindreom en
rationell utfomming. Härvid nämndes bildandet speciella garanti-att av
företag och byggnadsgarantinänmd skulle skapa onödig administra-en
tion, lagens regler återkrav skulle skapa dubbelförsälcrings-att ettom

för materialtillverkare, konsulter fl.system entreprenörer, samt attm.
svårigheter skulle kunna förekomma det gällde inordna lagen inär att
EG:s Enligt bostadsutskottets betänkande borderättssystem. övervägas

lösning med så kallad objektsförsälcring. sådant skulleEtt isystemen
korthet innebära försäkringstagare och försäkringsgivare träf-att en en
far avtal skydda byggnad avtaladevissa skaderisker. För-att motom en
säkiingsgivaren kan sedan återkräva sina utlägg den kan görasav som

för felansvarig och skador enligt avtal eller skadeståndsrätt.gällande
Efter riksdagsbeslut enligheti med utskottets betänkande utarbeta-

des inom näringsdepartementet, Byggfelsförsälcringpromemoriaen -
förgaranti sunda hus, tillDs 1992:63. konstateras början atten en

kontraktsrättsliga felansvar utökats och medi Byg-entreprenörens att
gandets kontraktskommitté BKK, bestående kommuner, staten,av
byggherreföreningen, byggentreprenörer installatörer fl.HSB, och m.

allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- ochenats om nya
installationsentreprenader, Vad gäller felAB 92, AB 72.ersattesom
och skador visar sig efter garantitidens krävdesutgång i AB 72 attsom
beställaren kunde visa hade vållat feletatt entreprenören av grov
vårdslöshet, enligt AB 92 ansvarig för fel ochär entreprenörenmen
följdskador han har orsakat felet vårdslöshet och felet ärom genom

Ävenväsentligt. ligger fortfarandeBevisbördan på beställaren. ent-om
kontraktsrättsliga således väsentligt utsträckts såreprenörens ansvar

kvarstod enligt departementspromemorian med tillämpning ABäven av
sådana92 problem lagen byggnadsgaranti söktman genomsom om

råda bot på. gällde enligtDet promemorian i situationer när entreprenö-
har gått konkurs, flerai varit inblandade ochentreprenörer närnärren

det lång tid fastställa bär för fel och skador. Itar att ansvaretvem som
departementspromemorian diskuterades möjligheten lösa dessaattav
problem frivilliga försäkringar. hadePå marknaden dock dittillsgenom

erforderliginte i omfattning försäkrings- och garantisys-presenterats
kunde bidra avhjälpatill förekommande brister i inomhus-tem attsom

miljön flerbostadshus.i kriterierI promemorian vissaanges som en
sådan obligatorisk objektsförsälcring, s.k. byggfelsförsäkring, borde
uppfylla. Försäkringsbolagen Folksam, Skandia och Trygg-Hansa/SPP
presenterade förslag till sådan försäkring med tillhörande villkor. Iett
departementspromemorian konstateras det skilda skäl inteatt av var
troligt byggherrar/fastighetsägare tillräcklig omfattning frivilligtiatt
skulle teckna sådan försäkring, varför lösning med lag obli-en en om
gatorisk byggfelsförsäkring förordades.
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1992/93:121I lag byggfelsförsälqing konstaterar ävenprop. om om
departementschefen varken lagstiftningen byggherrars och fas-att om
tighetsägares eller byggbranschens allmänna bestämmelser till-ansvar
godoser de viktiga kraven fel skall kunna avhjälpas snabbtatt utan
långvariga tvister och det inte går fm-är ävenansvaret attom vems om

någon ansvarig kan på sig kostnaderna. uppfyllaFör dessata attna som
krav skulle krävas formnågon garanti eller försäkring omgåen-av som
de kan finansiera åtgärder för avhjälpa fel och skador. Eftersom detatt
vid denna tid inte ansågs troligt byggherrar/fastighetsägare i till-att
räcklig omfattning frivilligt skulle teckna dylika försäkringar och då
lagen byggnadsgaranti hade vissa bostadsutskottet påpekadeom av
nackdelar föreslogs denna lag skulle med föreskrifterersättasatt om
krav på byggfelsförsäkring. Riksdagsbeslut fattades enligheti med för-
slaget l992/93:BoU och rskr.22 1992/93:302. juliDen l 1993 trädde
lagen 1993:320 byggfelsförsäkring kraft.iom

7.2 Gällande ordning

7.2.1 för felAnsvar och skador försäkrings-samt

skydd vid sidan byggfelsförsälcringenav

7.2.1.1 Inledning

dettaI avsnitt lämnas beskrivning vad gäller i frågaen av som om an-
och försäkringar det finns fel bostadshusi och detnär närsvar upp-

kommer skador till följd dessa fel. Beskrivningen olika fasertarav upp
i bostadsbyggnads tillkomst och användning.en

Ansvarsfördelningen konsumentförhållandeni ibland tving-styrs av
ande lagstiftning. begränsas alla avtal allmännaYtterst vissa avtals-av
rättsliga regler se avsnitt ovan.3.2.2

allmännaDe bestämmelser och avtalsvillkor har utarbetats in-som
BKK AB-systemet spelar väsentlig roll både vad gällerom en an-

svarsfördelning och försäkringsskydd. Försäkringsbolagen har på upp-
drag BKK minimiomfattning för de försäkringarenatsav om en som
föreskrivs dessai allmärma bestämmelser. finns möj-Härutöver stora
ligheter för och konsulter teckna utvidgat försäk-entreprenörer att ett
ringsskydd, både omfattningensåvitt föreskrivna försäkringaravser av

andra försäkringar. Vad gäller försäkringsskydd förtyper ent-som av
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och konsulter dock följandereprenörer beskrivningär inriktad på vad
följer bestämmelserna i ochAB överenskommelser mellan för-som av

sälqingsbolagen minimiomfattningen dessa försäkringar.om av
regelI torde byggnadsägare välja skydda sin egendomatt attgenom

teckna fastighetsförsäkring. detHär sig sålunda försäkrings-rör ettom
skydd allmänt förekommande på frivilligär basis.som

Byggfelsförsäkringen kommer inte behandlas förvarandeiatt av-
snitt. Syftet i stället på det befintligaär skyddssystem finnsatt se som
vid sidan byggfelsförsäkringenav

7.2.1.2 Projekteringsfasen

Vid uppförande byggnad och vid ombyggnader anlitas ofta tekniskaav
konsulter vid projekteringen. Vid totalentreprenad dock ent-svarar

förhållandei till beställarenreprenören för både projektering byg-och
gande.

Om det konsument beställerär konsulttjänst blir konsu-en som en
menttjänstlagen tillämplig. Ansvarsreglema i konsumenttjänstlagen är
beskrivna i avsnitt 6.3. När beställaren konsument det i principär är
uteslutande fråga småhus.om

Vid arbeten på byggnader sluts avtalen mellanstörre näringsidkare.
För konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsområdet används ABK

Allmänna96, bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och in-
genjörsverksamhet år 1996. Enligt dessa bestämmelser konsultenärav
inför beställaren under eftertio år det uppdraget har upphörtatt ansva-
rig för skada han, underkonsult eller konsul-som en annan person som

har anlitat har orsakat vårdslöshet eller försummelse.ten Skadorgenom
understiger halvt basbelopp inte. Om det sammanlagdaett ersättssom

värdet flera skador överstiger basbelopp dock den överskju-ett ärav
tande delen ersättningsgill. Har det gått fem år efter det uppdragetatt
har upphört föreligger däremot skadeståndsskyldighet endast ska-om
dan överstiger två basbelopp. Den sammanlagda skadeståndsskyldig-
heten vidare begränsad till 120 basbelopp,är inte avtalas. En-annatom
ligt kommentaren till denna bestämmelse bör avtal träffas med ut-
gångspunkt från vad skäligt med hänsyn till uppdragetsär ochartsom
omfattning. ABK 96 föreskriver konsulten inte avtalasatt annatom
skall ha ansvarsförsäkring med försäkringsbeloppett motsvararen som
avtalat skadeståndsansvar. Enligt kommentar till avtalet torde avsakna-
den föreskriven försäkring väsentligt avtalsbrottutgöra ettav som ger
beställaren hävningsrätt.
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förvaltningsfasenoch7.2.1.3 Byggskedet

entreprenad avseende uppförandekonsument beställerNär ettaven
och kon-husdelar gäller alternativt AA 94småhus eller köper ABS 95

småhusgaranti se kapitelprojektet omfattassumentköplagen när av en
och ñifmansierade småhus före-6. Vid nyproduktion fritidshusav

gäller, vid sidanavtal småhusgaranti och dåkommer knappast avom
liksom vidkonsumenttjänstlagen för entreprenadarbeten,träffade avtal,

föreskrifterinnehålleroch ombyggnader. ABS 95reparationer attom
och ansvarsförsäkringar iskall hålla allrisk-entreprenören samma om-

entreprenader därbestämmelser vidfattning föreskrivs allmännaisom
användsnedan. de fall då ABS 95beställaren näringsidkare, Iär se

skadeståndsanspråk första handdock ikonsumentenstryggas genom
för småhusgarantin.garantibolagets ansvarsutfástelse inom ramen

eller småhus där inte kon-Vid avseende flerbostadshusentreprenad
beställarenbeställare bestämsär entreprenörens gentemotsument anvar

dock deför emellan. Avtalsvillkoren kanfel enbart avtalet dem omav
avtalslagen. Generellt används deoskäliga jämkas med stöd 36 §är av

totalentreprenadvidutarbetade standardvillkoren i 92,inom ABBKK
Enligt dessa allmän-underentreprenadgäller och vid AFU 92.ABT 94

huvudsak följ ande.bestämmelser gäller ina
ickeför skada påUnder entreprenadtiden entreprenörenansvarar

godkännande löp-entreprenadensavlämnad del entreprenaden. Frånav
framträ-felgarantitid två år.inte avtalats, Förannat somomer, om en

Med fel icke kon-der under garantitiden entreprenören. avsesansvarar
till dess preskriptionutförande. Efter garantitidens utgångtraktsenligt

under ytterliga-godkännande, d.v.s.inträder år efter entreprenadenstio
fel haför väsentliga visas sinåtta år, entreprenören somre ansvarar

avtalettillfrån sida. kommentarengrund i vårdslöshet Ientreprenörens
möjlighetknyts till beställarensväsentlighetsbedömningen attsägs att

goda bestånd ochändamål, byggnadensanvända byggnad för avsetten
ska bevisabeställaren vid tvistfara för hälsa och säkerhet. Det är som

vårdslöshetvårdslöshet. Fråganorsakat feletentreprenörenatt omav
uppfyllt kravet på fack-harföreligger kan bero på entreprenörenom

be-utförande eller följt beställarens anvisningar. Ytterstmässigt görs
ansvarigdomstol eller skiljenämnd.dömningen Om entreprenören ärav

grundskada entreprenaden påför fel så han också för på avansvarar
entreprenaden hansåfel. felet orsakat skada påOm än ansvararannan

begränsadhärvid till 15för denna, ersättningsskyldigheten äräven men
har tecknats till högre be-försäkring% kontraktssurmnan, inteomav

vårdslöshet.skyldig tilllopp eller har gjort sigentreprenören grovom
sådana skadoransvarsbegränsning gällerDenna entreprenö-även som
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har orsakat vårdslöshet eller försummelse interen ärav men som
följ dskador till fel.

Standardavtalen entreprenader innehåller likalydande villkorom av-
seende skyldighet hålla försäkringar.entreprenörens Dessa villkoratt
gäller i förhållandet mellan näringsidkare inte har föreskrivitsarmatom
i övriga kontraktshandlingar. I avtalsförhållandet mellan näringsidkare
och konsument försäkringsskyldigheten ovillkorligär vid användandet

ABS 95. Entreprenören skall enligt nämnda allmänna bestämmelserav
ha allrislçförsäkring för skador på entreprenaden. Beställaren skallen

medförsäkrad. Allriskförsäkringen skall gälla under entreprenadti-vara
den under garantitiden för skadorsamt för.entreprenörensom ansvarar
Försäkringsbeloppet skall återanskaffningsvärdetmotsvara entrep-av
renaden jämte material, och arbete beställaren tillhandahål-varor som
ler. självrisken får högst uppgå till basbelopp. Enligt minimivillko-ett

lämnas för plötsligersättning och oförutsedd fysisk skada på ellerren
förlust försäkrad egendom. försäkradeDen egendomen utgörsav av
"arbeten" egendom och arbetsprestationer ingår i den försäkradessom
avtalade åtaganden och "hjälpmedel" egendom erfordras för ut-som
förande avtalat åtagande försäkringstagaren enligtäger, entrep-av som
renadhandlingama ersättningsskyldig för eller skriftligenär har åtagit
sig försäkra. Allriskförsäkringenatt täcker kostnader för skador som
har uppstått följd fel, däremot kostnaderinte för lo-ett attsom av men
kalisera och frilägga fel eller brist har orsakat skada och inte hellersom
kostnaden för till sådana fel eller brister.rättaatt

Enligt de allmänna bestämmelserna skall haentreprenören även en
ansvarsförsäkring för entreprenadverksamheten under entreprenad-
och garantitiden. försäkringDenna täcker enligt minimivillkoren sak-
skada fönnögenhetsskada enligt miljöskadelagen.samt Ansvarsför-ren
säkringen täcker inte skador på produkt/egendom entreprenörensom
har levererat och inte heller kostnad eller skada uppkommer tillsom
följd åtgärdande fel levereradi egendom. Ansvarsförsäkringenav av
omfattar således inte skador på själva entreprenaden levererad egen--
dom och arbeten däremot skada uppstår på egendommen som annan-
på grund fel eller brist i entreprenaden. Vid reparation, ombyggnadav
eller tillbyggnad omfattar ansvarsförsäkringen skada på beställa-ex.

befintliga fastighet och skada på egendom tillhör beställarensrens som
hyresgäst. Lägsta godtagbara försälcringsbelopp 200 000 kronor ochär
självrisken far högst basbelopp.ettvara

de allmännaI bestämmelserna finns föreskrifteringa försäkring-om
till täckande fel- och skadeansvar efterentreprenörens garantiti-ar av

dens utgång. Likväl torde längre försälcringsskydd allmänt fö-ett vara
Ävenrekommande. förekommeri övrigt tecknar för-att entreprenörer



256 Byggfelsförsäkring SOU 1997: 177

säkringar framgårvad åtkomst- ochAB-systemet,utöver som av ex.
återställandeförsälqingar komplement till allriskförsälqingen.som

Kontraktshandlingarna för entreprenader innehåller regelmässigt
villkor skall ställa säkerhet för sina förpliktelserentreprenörenattom
till entreprenadens fullgörandetryggande och entreprenörensav ansvar
för fel framträder garantitiden. Enligtoch skador under AB 92,som

säkerheten94 och skall, inte avtalas, gälla förABT AFU 94 annatom
underbelopp motsvarande entreprenadsumrnan10 %ett entrepre-av

nadtiden och garantitiden. sådan bestämmelse5 % under Någon åter-
ñnns fråga nyproduktion småhus ochinte i 95. detABS När är om av

avtal småhusgarantikonsument beställare finns det regelmässigtär om
och föregående kapitel lämnarframgått i entreprenören motsva-som
rande kan för fullgöran-säkerhet till garantibolagen i sin tursom svara
de entreprenörens/husleverantörens förpliktelser beställa-gentemotav
ren/köparen.

harEnligt standardavtalet byggmaterialbranschen, ABM 92, säljarei
efterbyggmaterial förhållande till köparen under två åri varans av-av

faller dock bortlämnande för fel materialet.i Ansvaret om ma-ansvar
olyckshändel-terialleverantören kan sarmolikt felet beror pågöra att en

eller bristfällig hantering eller montering ellerpå lagring, av varanse
harförhållande kan hänföras till köparen. två år gått be-Närannat som

väsentliga felmaterialleverantörens felansvar tillgränsas att avse som
materialet har levererats tillhan vållat vårdslöshet. Om entrepre-enav

från godkännandet entreprenaden.nad så räknas presloiptionstiden av
skador har uppstått på grundSäljarens omfattar även avsomansvar

föreligger. Ersättningsskyldigheten för så-materialfel för vilka ansvar
ellerdock till köpesumman detdana följdskador begränsas 15 % av

omfattas säljarens ansvarsförsäkring. be-högre belopp Dennaavsom
felet, kostnader förgäller kostnader för lokaliseringgränsning inte av

reparerad eller utbytt kostnaderåtkomst och montering samtvaraav
felaktigauppkommit eller utbyte denreparation varan.som genom av

avtalats, underföreskriver säljaren, inte två årABM 92 annatatt om
från skall ha ansvarsförsäkring täckeravlämnandet somvaran enav

skall femskador följd fel Försäkringsbeloppet lägsttill i varavaran.av
Eftersomsjälvrisken högst basbelopp. materi-miljoner kronor och ett

omfattaralleverantörens ersättningsskyldighet enligt 92ABM även
fel för åtkomst och montering kankostnader för lokalisering samtav

återställandekostnadsförsäkring.han teckna åtkomst- ochen
fastig-fastighetsägare försäkrar vanligen egendomsinEn genom en

skador förhetsförsäkring eller villaförsäkring omfattar på systemsom
maskinellventilation och el, skador på viss utrustningvärme,vatten,

och skador och inbrottbrandgenom m.m.
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7.2.1.4 Sammanfattning

Olika aktörer i byggprocessen åläggs enligt de generellt använda stan-
dardavtalen och i konsumentförhållanden enligt lag visstäven ett an-

för fel och skador. byggbranschensI allmänna bestämmelser före-svar
skrivs dessutom vilka försäkringar den kan bli ansvarig för felsom som
och skador måste hålla och försäkringsbolagen har överenskommit om
vissa minimivillkor för dessa försäkringar. Detta dock inteärsystem
heltäckande. Som exempel kan de beloppsbegränsningarnämnas isom
vissa fall gäller vid ersättningsskyldigheten enligt de allmänna bestäm-
melsema. Vidare kan anföras följande.

felansvarDet föreskrivs dei allmänna bestämmelserna omfat-som
inte de branschöverenskomnatas försäkringarna gäller underav som

entreprenad- och garantitid. Försäkringama täcker enbart skadekost-
nader. Om den ansvarige på obestånd eller har upphörtär med sin verk-
samhet på grund konkurs så får vidare det föreskrivna ochav ansvaret
forsäkringsskyddet tecknas på årsbasis mindre betydelse. Tillsom
tryggande avtalsenliga förpliktelserentreprenörens underav entrepre-
nad- och garantitid lämnas dock regelmässigt säkerhet till visst belopp

det näringsidkarenär är beställare. Beställarenär därigenomären som
tryggad deni mån ersättningskraven inte överstiger 10 % kontrakts-av

under entreprenadtid och %5 undersumman av samma summa garan-
titiden. Vad gäller konsuments förvärv nyproducerade småhusav som
omfattas de statliga bostadsbyggnadssubventionema fram tillav var
juni 1996 produktionsgaranti obligatorium.etten

Efter garantitiden ansvarsåtagandena enligtär de allmänna bestäm-
94,melserna i AB 92, ABT AFU 92 och ABM 94 avhängiga be-attav

ställaren/köparen kan visa vårdslöshet har förelegat. Ansvaretatt är
således begränsat och det föreligger uppenbar risk för fråganatten om
försumlighet blir föremål för tvist fördröjer åtgärdande förelig-som av
gande fel och skador på byggnaden. Vid tiden för utarbetande denav
lagstadgade byggfelsförsäkringen förelåg enligt byggbranschens all-

bestämmelser fel- och skadeansvarmänna efter garantitiden endast om
vårdslöshet förelegat. Ansvaret efter garantitiden fram till dessgrov

preskription inträder har således utökats väsentligt. Något material som
visar vilken praktisk påverkan detta har för åtgärdandet fel och ska-av
dor föreligger emellertid såvitt utredningen kunnat finna inte.ännu I- -
de allmänna bestämmelserna föreskrivs inte någon skyldighet hållaatt
försäkringsskydd efter garantitidens utgång.

Även vid småhusentreprenader där konsument beställare harär ent-
enligt ABS 95 förreprenören fel och skador efter garantitidensansvar

utgång enbart det kan visas han har varit vårdslös. Vidatt entrepre-om
nader avseende nyproduktion permanentbostadshus får dock dettaav
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garantibolaget harbetydelse eftersomenbart subsidiärfelansvar som
konsumentensmåhusgaranti har ersättningsansvarutfärdat motett oav-

konsumentköp eller entreprenaderVidvållande har förelegat.sett om
konsumentlagstifmingställetgäller iavseende ROT-arbeten så som

år.oberoende vållande under tio Konsument-felansvarstadgar av
har utförtsvisserligen kopplat till tjänstenfelbegrepptjänstlagens attär

felaktigfallet tjänstenskulle såfackmässigt, så inte vara ansesmen
olyckshändelsefackmässigheten beror påfrånavvikelsenäven enom

därmed jämförlig händelse.eller
objektsförsäk-för införa krav påfunnit skälLagstiftaren har att en

bygg-skydda dem vistas ibostadsbyggnader föravseendering att som
till följd sådanabyggfel och skadorohälsa på grundnaderna mot avav

fel och skadordet ibyggfelsförsälcringen meningenfel. Genom är att
grund tvistertidsutdräkt påbyggnader skall bli åtgärdade utan av om

intehinder den ansvarigochansvarig ärattär utan somavvem som
grund obestånd.förpliktelser påkan fullgöra sina av

byggfelsförsälqing7.2.2 Lagen om

innehålluppbyggnad ochAllmänt lagens7.2.2.1 om

byggdesgarantisystembyggnadsgaranti förutsatteLagen att ett nyttom
Garantiföretagensförsäkringsrörelseverksamheter.vid sidan avupp

föreskrevsoch därförmyndighetsutövninginnefattadeverksamhet ett
garanti-och kontrollinflytandekomplicerat förrelativt översystem

ställetinnebär ibyggfelsförsäkringverksamheten. Lagen renenom
gäller föruppställs minimikravförsäkringslösning. lagen vissaI som en

Övriga avtalsförhand-försäkringsvillkor får lösas ibyggfelsförsälqing.
försäkringstagaren.och Lagenmellan försäkringsgivarenlingar

detta avtalsförhållande.blir tillämplig påförsäkringsavtal1927:77 om
föreskriver lagenförsäkringsformsärskildstället för skapaI att omen

avseenden skallförsäkringbyggfelsförsäkring hur i vissa ut-varaen
försäkring-övrigtbyggfelsförsälcring. Iformad för godtas äratt ensom

Finansinspektionensskadeförsäkring.sedvanligbetraktaatt enen som
försäkringsrörelse-enligtförsäkringsverksamhetentillsynutövar över

s.29 bedöm-l992/93:l21Departementschefen gjorde ilagen. prop.
byggfelsförsäkringarmedförsäkringsbolagens verksamhetningen att

karaktären myndighetsutövning.inte hade av
vilka fallföreskrifter iinnehållerbyggfelsförsälcringLagen omom

försäkringensallmänna reglerskall finnas,byggfelsförsälcring omen
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omfattning, villkor inskränkningar törsäkringshavarensi tillrättom
ersättning, regler försäkringsgivarens bestämmelserregressrätt samtom

teckna försäkring.rätt Lagtextenatt bifogad betänkandet,är bi-om se
laga

7.2.2.2 När skall byggfelsförsäkring finnas

Vid byggnadsarbetenvissa avseende pennanentbostadshus avtalär om
byggfelsförsälqing obligatorisk. Förekomst byggfelsförsälcringenav

i dessa fall villkor förutgör byggstart och kontrollerasett byggnads-av
nämnden.

När näringsidkare uppför hus helt eller tillett övervägandeen som
del skall användas permanentbostad eller utför omfattandesom mer
byggnadsåtgärder på sådant hus så måste innan byggnadsarbetenaett
påbörjas bevis byggfelsförsälcringett har tecknats föratt byggnads-om
arbetet företes för byggnadsnämnden 1 och §§.12 Byggfelsförsälcring
behövs dock inte fråganär och tvåbostadshusär omfattasom en- som

småhusgaranti och sådant avtalsskydd villkor förav en utgörav som
statlig bostadsfmansiering l § 2 st..

7.2.2.3 Försäkringshavare

Försäkringsersättningen bör utgå till den fastigheten vidägersom er-
sättningstillfället Ds 1992:6 21. Det alltså fastighetsägarenärs. som

försäkringshavaren.är Försäkringen bör dock enligt förarbetena Ds
1992:6 21 kunna tecknas denne,än entreprenör.s. av annan ex. en

Eftersom byggfelstörsälcringen objektsförsälcringär gälleren som
för huset så skall den innehålla villkor försäkringen gälleratt ävenom

byggnaden övergår till 3 § 2 st..ägareom ny

7.2.2.4 Försäkringstid

Försäkringstiden bestämd till fråntio år detär byggnadsarbetet haratt
godkänts vid försäkringsgivaren angiven besiktning 3 § 1 st..en av

7.2.2.5 Vad skall byggfelsförsälcring omfattaen

Efter anmälan inom försäkringstiden skall ersättning för skäligutges
kostnad för avhjälpande fel byggnadensi konstruktion, i materialav

har i byggnadsarbetetanvänts eller utförandet arbetet. Med felsom av
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godtagbar standard vid den tidfackmässigtavvikelse ifrånskall avses
uppkommerursprungligt. FelFelet skallarbetet utfördes.då somvara

omfattas försäkringen Dsskall intebyggnadens förvaltning avgenom
omfatta skador påByggfelsförsäkringen skall20.1992:63, ävens.

fel §.orsakats se 3byggnaden harsom av

till ersättningförsäkringshavarensInskränkningar i7.2.2.6 rätt

Undantag omfatta får enligtskallbyggfelsförsäkñngfrån vad görasen
följande.

skador måstefel elleromfattaFörsäkringen behöver inte antassom-
eller idem bor vistasbyggnaden ellersakna betydelse för som

byggnaden 2 2 st..
byggnadens skallinnehålla villkorFörsäkringen får ägareattom-

§.för självrisk 6visssvara en
försäkringsgivarensfår innehålla villkorFörsäkringen att ansvarom-

belopp byggnadtill visstbegränsatför fel och skador är ett per
7 §-

försäkringsgivarensfår innehålla villkorFörsäkringen att ansvarom-
för samtligabelopptill visstfel och skador begränsatför är ett av
byggfelsförsäk-kalenderår utfärdadeunderförsäkringsgivaren ett

7 §.ringar
normalt täcksskadoromfattaFörsäkringen behöver inte avsom-
maskinförsälcringfastighetsförsäkring,andra försäkringar såsom

st.alhiskförsälcring 2 § 2och
för feleti den månbehöver inteFörsäkringsersättning ansvaretutges-

garantiåtagande, såvidaavtal lämnatskadorna omfattas ieller ettav
åtagande.kan fullgöra sittden ansvarige intedet inte visas att

kostnader för felförbehöver inteFörsälaingsersättningen utges som-
anställda inteeller dennesbyggnadensvållatshar ägare omavav

det finnsellervållats någon sär-felet har även annarsannan omav
6 §.skilda skäl för det

får inskränkas påinteFörsäkringsansvaret sätt än nämntsannat som nu
4 §-

Försälcringsgivarens7.2.2.7 regressrätt

all-avtal ellergrundkan påFörsäkringshavaren/fastighetsägaren av
till ersättningbestämmelser haskadeståndsrättsliga rättmänna av an-
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försäkringsgivaren för fel och/ellerän skada omfattasnan som av en
byggfelsförsäkring. Sådan försäkringshavarens han inte självrätt som
tari anspråk försäkringsgivaren till byggfelsförsälaingenövertas närav
denne har ersättning på grund försäkringsfall.utgett Fastighetsäga-av

får inte till försäkringsgivarennackdel för sig sin tillavsäga rättren
anspråk mot arman.

byggfelsförsälcringAtt Övertagandeskall innehålla villkoren om av
till ersättning stadgasrätt i 8

7.2.2.8 Rätt teckna försäkringatt

Om försäkringsplikt föreligger får försäkringsgivare marknads-en som
för byggfelsförsälcringar inte ingå avtal byggfelsförsäkringvägra att om
i enskilt fall, det inte med hänsynett till skaderisken eller någonom

särskild orsak finns skäl till detta se §.10annan

7.3 Utbudet byggfelsförsälcringar påav

marknaden

7.3.1 Utvecklingen sedan lagens ikraftträdande

En förutsättning för lagi uppställa krav byggfelsförsälcringpåatt ett
villkor för byggstart det farms förgarantier sådan försäk-att attsom var

ring verkligen kunde erhållas. I propositionen till lagen byggfels-om
försäkring uttalade departementschefen det fanns fogatt att anta att
erforderliga försäkringar skulle komma finnas tillgängliga på mark-att
naden prop. 1992/931121 27. uttalandeDetta grundades på följandes.
uppgiñer. försäkringskonsortiumEtt bestående Skandia, Folksam,av
Trygg ochHansa Länsförsäkringar marknadsförde vid denna tid en
objektsförsälqing utformad i enlighet med lagens krav. HSB, Riksbyg-

och SABO hade för sig regeringen beviljats koncession förgen var av
driva försäkringsbolag ochatt enligt uppgift erbjöd tiotalett ut-egna

ländska försäkringsbolag egendomsförsälcringar på den svenska mark-
naden.

Samtidigt lagen byggfelsförsälcring, d.v.s. den julil 1993,som om
trädde konkurrenslagen 1993:20 kraft.i Tillåtligheten konsortie-av
samarbetet avseende byggfelsförsälcring mellan Skandia, Folksam,
Trygg-Hansa och Länsförälqingsbolagen kom Konkur-prövasatt av
rensverket beslut 1994-05-18, 1045/93Dnr och, efter överklagande,
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SÄ 695.Stockholms slutligt beslut 1995-10-12, Tilltingsrätt enav
beslut konkurrenslagen fulltbörjan konstaterar tingsrätten i sitt är utatt

förkonkurrensbegränsande åtgärder på marknaden bygg-tillämplig på
konkurrensbegränsandefelsförsäkring. undantag för avtal påNågot

avsedd. anförde:denna marknad enligt inte Tingsrättentingsrättenvar
aktuella lagen försäkring innefattartvingande den"De moment omsom

innebär försäkringsbolag emellan skullesamarbetsavtalinte att vara en
eller ofrånkomlig följddirekt och avsedd effekt lagstiftningen en avav

gällande de medförsäkringsbolagen ordeden." samarbetandeDe att
och föromfattning hade möjlighethänsyn till riskemas inte att vart ett

därför beskedmeddela byggfelsförsäkring och ansöktesig ettom om
ske kon-med konkurrenslagen inte skulleingripande stöd motatt av

Konkurrensverket det intefann likhet medsortiet. Tingsrätten i att var
samarbetaför fyra svenska försäkringsbolagennödvändigt de största att

med hänsynför meddela byggfelsförsäkring, främstha möjlighetatt att
erforderliga återförsäkringar.till förmodade möjligheter erhålla Be-att

försäkringsbolaget sedandömningen gjordes bakgrund Wasaattmot av
byggfelsförsäkring. Då de samarbe-år hand meddelade1994 på egen

marknadsandel fast-tande försäkringsbolagen få betydandeantogs en
marknaden förpåverkade konkurrensen påslogs konsortieavtaletatt

bedömning ledde tillbyggfelsförsäkringar på negativt Dennasätt. attett
försäkringskonsortiet fick upphöra från och med april 1996.

mellan Skandia,försäkringskonsortietSedan upplösandet av
har SkandiaLänsförsäkringsbolagenFolksam, ochTrygg-Hansa en-

Byggnadsgaranti.meddelat byggfelsförsäkring under Förnamnetsamt
dekvarstårde byggfelsförsäkringar meddelades konsortietavsom

åtaganden.samarbetande fyra försäkringsbolagens Wasagemensamma
Skandia ochfortfar meddela byggfelsförsäkring. WasaFörutomatt er-

försäkringsbolaget, HSB Försäkringarbjuder det bildadeHSBäven av
marknaden. Försäkringsbolagets konces-byggfelsförsäkringar påAB,

till HSB-organisationen.begränsad till risker med anknytningsion är
fick i september 1992Allmänna Bostadsföretag, SABO,Sveriges

Byggnadsförsäk-försäkringsrörelse.för driva SABOkoncession att
koncessionsbeslutet till föremål förringsaktiebolag skall enligt ha sin

allmän egendomsförsäkring,direkt försäkring meddelaverksamhet iatt
ansvarsförsäkringallmän förlust och kostnad, åter-försäkring samtmot

verksamhet begränsad tillförsäkring områden. Bolagetsi angivna är
förvaltas med-uppförs, ellerrisker avseende byggnader ägs avsom

Byggnadsförsälcringsaktiebolag meddelarlemsföretag i SABO. SABO
inledde samarbete meddirekt byggfelsförsäkring. Bolagetdock inte ett

försäkringsbolaget meddelardetår 1993 innebärWasa attsom senare
Byggnadsförsäkrings-byggfelsförsäkring till företagen SABO. SABOi
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aktiebolag står dock för riskerna, i viss utsträckning med återförsäkring
hos Wasa.

Rjksbyggens Byggnadsförsälcringsbolag bildades aldrig. Koncessio-
i samband med införandet lagen för byggfelsförsäk-nen som gavs av

ring för sådant fösälcringsbolag utnyttjades såledesett inte.
Såvitt utredningen har kunnat så finns det inte någotutröna ut-

ländskt försäkringsbolag tillhandahåller byggfelsförsälcringar påsom
den svenska marlmaden. Däremot antal utländska försäkringsbo-är ett
lag engagerade på återförsälcingssidan.

7.3.2 Byggfelsförsälcringar för närvarandesom

erbjuds på marknaden

7.3.2.1 Inledning

I detta avsnitt redovisas uppgifter de olika byggfelsförsälcringamaom
idag finns tillgängliga på marknaden. Uppgifterna har inhämtatssom

vid direkt kontakt med respektive försäkringsbolag och ansöknings-ur
och informationsmaterial rörande försäkringarna. Det sig interör om
heltäckande beskrivningar produkterna. Frågor försäkringsvill-av om
koren står i överensstämmelse med reglerna i lagen byggfelsförsäk-om
ring behandlas i avsnitt 7.7.

7.3.2.2 Skandia/Försäkringskonsortiet

Skandia har utfärdat lika många byggfelsförsälcringar under år 1996
under åren 1993-1995 25-30 % meddeladesammantagna.som av

byggfelsförsäkxingar objekt ligger vid sidan försäkrings-avser som av
obligatoriet, kommunala byggen för äldrevård och skolorsom ex.

sjukvårdsbyggnader. Vidare meddelas byggfelsförsälcringensamt för
småhus alternativ till garantibolagens småhusgaranti.ettsom

Hittills har endast två försäkringsfall inträffat. harDessa ska-avsett
dor uppstått under garantitiden för entreprenaden,som men som garan-
tigivaren inte har kunnat åtgärda.

Premien i förskott i samband med bevis tecknad bygg-tas ut att om
felsförsäkring utfärdas. Premiesättningen avhängig objektetsär av
storlek och komplexitet rådande kvalitetssäkring. Skandia harsamt
uppfattat lagen byggfelsförsäkringen inte föratt för-utrymmeom ger
ändring premien sedan den gång har bestämts och uttagits. Skan-av en
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kvalitetsklassningssystem grundat påinföradia arbetar med ettatt ett
vid beställning för-får fylla iförfrågningsunderlag beställaren avsom

förekommande kvalitetssäk-rörandeantal frågor ställssäkringen. Ett
kontrollprojektadministration,bestämt angåendering, närmare av pro-

entreprenadgenomförande. Vidare inhämtasoch kontrolljektering av
föreskrifter, beställ-administrativabyggnadsbeskrivning,ritningar,

Beställaren skallteknisk beskrivning.ningsslcrivelse/kontrakt samt
entreprenadform, vissa bygg-lämna uppgifter entreprenör,även om

produktionskostnaden. bygg-Närnadsuppgifter beräkningsamt aven
bak-byggnadskvaliténfärdig skall revisionnaden står motgöras av

kvalitetsrevision kan ledalämnade uppgifter.grund tidigare Dennaav
basbeloppmed halvtSjälvrisktill ändring självrisken. närtas ut ettav

fem basbelopp.med ellersmåhus och i övrigtdet gäller ett, tre
produktionskostnaden indexeratmedFörsäkringsbeloppet likaär

försäkringsperioden. Högstabyggnadsprisindex under den tioårigamed
med Finansinspektio-efter samrådförsälcringsbelopp är,gemensamma

kronor år.bestämt till 400 miljoner pernen,
egendomsförsäkringmeddelar SkandiaSedan hösten 1996 även en

befintliga bygg-överlåtelsebyggfelsförsäkiing vidutformad avsom en
fall besiktningdessa påRiskbedömningen grundar sig inader. aven

objektet.

7.3.2.3 WASA

fåtalEndastbyggfelsförsälcringar sedan år 1994.har meddelatWasa ett
försäkringsobligatoriet.omfattashar objekt intedessa avsett avav som

Övriga lägsta själv-flerbostadshus. Dåuteslutandeförsäkringar avser
byggfelsförsäkringbasbelopp så Wasasrisk och halvtär ett ett passar
dock medvetenför småhusuppgift från bolaget inteenligt är omman-

kontraheringsplikten.
mögelskadaskadefall anmälts DenHittills har bara två är enena

Åtgärdskostnaden understeg själv-garantitiden.framträdde undersom
uppkommit efterluktskadafukt- ochrisken. andraDen är ga-somen

till 000kostnaden uppgår 500uppskattaderantitiden och för vilken den
kronor.

självrisk, vilket in-med valfritillämpadeTidigare Wasa ett system
belopp.till betydande Numerafall kunde uppgånebar den i vissaatt

basbelopp.eller femoch halvt,gäller valfrihet mellan treett ett
tillstorlekbestäms premiensfrån försäkringsbolagetEnligt uppgift

individuelltvarjeproduktionskostnaden efter bedömningdel aven av
beräk-underlag förbyggnadsuppgifter,projekt. Vid ansökan inhämtas

såsom situations-och bygghandlingarproduktionskostnadenning av
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plan/ritning, plan och fasad, kopia byggnadslov och teknisk beslcriv-av
ning. Vidare inhämtas utformat frågeformulärWasaett rö-genom av
rande omfattning och utformning byggnadsåtgärden uppgifterav om
eventuella kvalitetssäkringssystem, uppgift angående entreprenadform,
använda Standardavtal, anlitade konsulter och entreprenörer samt vem

utför den tekniska kontrollen och hur den utförs. enbartDet tvåärsom
hos sköterWasa handläggningen byggfelsförsälcring-personer som av

Dessa båda byggnadssakktmniga, vilket förut-ärarna. uppges vara en
försättning produkten skall fungera.att

Försäkringsbeloppet försäkring lika med produktionskostna-ärper
den. Eftersom produktionskostnaden kan komma ändras från detatt att
försäkringen tecknas före byggstart till dess försäkringen börjar gälla så
justeras premiesättningen sambandi med slutbesiktningen sedan aktu-
ella uppgifter har inhämtats. Under försäkringstiden sker sedan ingen
förändring försäkiingsbeloppet indexering eller dylikt. Wasaav genom
har ingen begränsning vad gäller skadeersättning under kalenderårett
med anledning meddelade försäkringar.av

7.3.2.4 HSB Försäkringar AB

HSB Försäkringar koncessionAB:s begränsad till risker medär an-
knytning till HSB-organisationen. uteslutandeDet från ochär nästan
med år 1995 och framåt byggfelsförsäkringar har tecknats. Hittillssom
har inget skadefall inträffat.

Premien kan variera, framför allt ligger skillnaden deti sigrörom
HSB-entreprenad, har fem års garanti, eller inte. Försäk-om en som

ringsbolaget har tillgång till samtliga handlingar avseende bygget när
det sig HSB-entreprenad.rör om en

Försäkringsgivarens begränsat till högst det beloppäransvar som
slutlig byggnadskostnad inklusive mervärdesskatt förutgör varje för-

säkrad byggnad. Enligt försäkringsvillkoren försäkringsgivarenär
skyldig lämna uppgift slutlig byggnadskostnad kopiaatt samtom av
protokoll från godkänd slutbesiktning till försäkringsgivaren in-senast

månader från besiktningen. Någon begränsning till högstatre ettom
försäkringsbelopp förekommerår inte. Självrisken kangemensamt per

uppgå till högst basbelopp.tre

7.3.2.5 Omfattningen tecknade byggfelsförsäkringarav

Sammantaget har cirka 000 byggfelsfösäkringar utfärdats3 samtligaav
försäkringsgivare inklusive försäkringskonsortiet. sammalagdaDet
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försäkringsbeloppet för dessa försäkringar till omkringuppgår 23 mil-
jarder kronor.

Orsaker till andra försäkringsbolag inte7.3.3 att

meddelar byggfelsförsälcringar

Utredningen har Länsförsäkringar,talat med företrädare för Folksam,
Trygg-Hansa och Byggnadsförsäluingsalctiebolag.SABO Här presente-

framförts frånsammanställning de synpunkter harras en somav re-
spektive bolag på byggfelsförsälu-ingsmarlqiaden.om engagemang
Åsikterna har varit påfallande samstämmiga.

Följande skäl har anförts grund till bolagen inte meddelarattsom
byggfelsförsälcdng.

Riskerna svårbedömda, den långa försäk-inte minst på grundär av-
ringstiden.
Tidigare har det erforderliga återförsäkringslös-varit svårt hittaatt-
ningar.

byggsDet för lite för marknaden för närvarande skall intres-att vara-
sant.
Byggfelsförsälqingen kräver byggnadstekniskt kunnande.-
Långsiktiga affärer inte snabba resultat.ger-
Kontraheringsplikten kan verka avskräckande.-

Enligt uppgiñer, från försäkringsmäklare, finnssamstämmiga även
idag åtskilligt kapacitet på återförsäkringsmarluiaden la-större än när

byggfelsför-trädde i kraft och då försäkringskonsortiet avseendegen
säkring verkade. försäkringsobligatoriet utvidgas tillOmännu att t.ex.

småhus finns håll för börjafrån något ökat intresse kon-även attavse
kurrera byggfelsförsälningsmarlaiaden. försäkringsbolagenpå Inget av

definitivhar tagit ställning för framtiden. avgörande betydelseAv är
utvecklingen byggvolymens storlekav
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7.4 Byggfelsförsäkringen och
småhusgarantin

7.4.1 Jämförelse de båda systemenav

7.4.1.1 Syften

Småhusgarantin och utvecklingen konsumentavpassade standardav-av
tal fram för öka konsumentskyddet vid förvärvtogs att nyproduce-av
rade småhus.

Småhusgarantin skall produktionsgarantin skydda konsu-genom
entreprenören/husförsäljarennär påmenten grund obestånd kaninteav

fullgöra sitt åtagande uppföra byggnaden eller sina förpliktelseratt en-
ligt given garanti ansvarsutfästelsen därefter säkra konsu-samt genom

möjlighet få väsentliga skador byggnadenmentens på avhjälpta.att
Konsumentskyddet förutom ekonomiskt slagär praktisktävenav ge-

garantibolaget ofta går in konsumentensi roll förhållandeatt i tillnom
näringsidkaren. Genom koppla småhusgarantin till användandetatt av
konsumentanpassade avtal har velat stärka konsumentens ställningman
i avtalsförhållandet med näringsidkaren. Garantibolagen har in-även

byggkontroll besiktningaroch sker vederbörligtresse i ordning,attav
vilket konsumenten.gynnar

Syftet med införande obligatorisk byggfelsförsäkring attav en var
skydda de boende ohälsa på grund byggfel. syfteDetta skallmot av
uppnås byggfel och skador till följd sådana fel snabbt blirattgenom av
avhjälpta. Långvariga tvister skall undvikas; för-äransvaretom vems
säkringen skall träda in finnsdet någon ansvarigoavsett om annan som
kan bära kostnaden i slutänden. ligger försäkringsgivarensDet i intres-

aktivt delta i skaderegleringen., liksom kontrolleraatt erfor-att attse
derlig byggkontroll sker och besiktningar utförs. förhållande tillIatt
konsument används avtalsvillkor vid småhusgaranti.samma som

Även de skäl anfördes vid införandet de båda systemenom som av
med småhusgaranti och byggfelsförsälcring identiskainte såär sam-
manfaller de intressen skyddas Orsakerna tillsystemen. attsom genom

har nödvändiga frekvensensystemen uppkomna fel ochansetts är av
skador i bostadsbyggnader, kan leda till allvarliga konsekvensersom
för enskilda både frågai hälsa och ekonomi. harDet inte varitom
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fått rättelse fel förelegat påbyggnadens harovanligt inte närägareatt
obestånd ellerbyggnaden har varit på inteden uppförtgrund attav som

kvar grund konkurs.funnits på av

respektivesmåhusgarantinRegleringen7.4.1.2 av
byggfelsförsäkringen

bostadsbyggnads-förordningen statligipå småhusgarantiKravet om.
vidarebyggnader.gäller endast uppförande Detsubvention ärav nya

föreskriftema och baraomfattasoch tvåbostadshusendast som aven-
äganderätt. Videller upplåts medfysisksådana ägs upp-av personsom

behöver skyddet inte omfattadelad entreprenadförande egnahem påav
och installatio-byggnadsdelarsådana grundläggningsarbeten,änannat

ellerutförs enligt avtal med husleverantör entreprenör.ner som
omfattar allabyggfelsförsäkring skallLagen typer av penna-om

uppförandesmåhusgaranti finns.nentbostadshus, Förutomnärutom av
tillbyggnader ochbyggfelsförsäkringbyggnad gäller lagen ävenom

omfattningenskillnad påingripande ombyggnader. ingenDet görsmer
entreprenadformer.försäkringar för olikaav

konsumentskydd.grunden frivilligt GenomSmåhusgarantin iär ett
konsumentan-och användandetsmåhusgarantiförekomstenatt avav

beviljande statlig bostadsbygg-förpassade avtal förutsättningär aven
måste föreller mindre blivitharnadssuvention ettsystemet enmer

ska förvärva nybyggtbostadsrättsföreningellerkonsument ettsomen
tecknats skall fo-småhusgaranti harHandlingsmåhus. utvisar attsom

kontrollerarlänsstyrelsenräntebidrag.till ansökan Det är somgas om
bostadsbyggnads-statligföreskrivna kraven förordningende iatt om
uppfyllda.föreskrifter Ansö-Boverket utfärdadesubvention och ärav

har påbörjatssedan bostadsbyggeträntebidrag kankan. görasävenom
omfattabehöver då bara åter-Färdigställandeskyddeteller fárdigställts.

stående arbeten.
byggnadsarbetetaktuellaobligatorisk.Byggfelsförsäkringen Detär

företetts förbyggfelsförsäkring harfår påbörjas förrän bevisinte om
byggnadsnämnd.kommunens

samord-fästs faktumuppmärksamhet har på detUtredningens att
byggnads-otillräcklig.kontrollsystemen Närningen mellan de båda är

föreligga såvidabyggfelsförsäkringpåbörjas skall avtalarbetena om
avtalsskyddförsäkrings-, ochfinns sådant garanti-,det inte ut-ett som

statligaAnsökanför statlig bostadsfinansiering.villkor ränte-gör om
fårdigställd. detpåbörjad eller Närbidrag kan byggnadennär ärgöras

arbetena igång-byggnadsnämnderna godtatordegäller småhusen att
saknas,byggfelsförsälcringavtal attägarensätts trots att uppgeromom
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avsikt finns skaffa konsumentskyddsådant krävs enligtatt senare som
förordningen statlig bostadsbyggnadssubvention. såOm inteom var
fallet skulle möjligheten söka räntebidrag efter byggets igångsättan-att
de motverkas. Om bostadsbyggnadssubventioner sedan söksinte eller

det i ansökan vid delad entreprenad skriftliganågraattom en anges
avtal inte föreligger så kommer inga krav ställas förekomstenpåatt av

försäkringsskydd. byggfelsförsälcringLagen har då inte fångatett om
de småhus avsedda för permanentboende omfattasinteupp som av en

småhusgaranti på det uttrycks lagens första paragraf.isätt som
Bl.a. Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund STR har framhållit att

kravet på försäkrings- och avtalsskydd förordningengaranti-, enligt om
statlig bostadsbyggnadssubvention kringgås det gäller husnär som upp-
förs på delad entreprenad. Konsumentskyddet behöver dessa falli
endast omfatta sådana arbeten utförs enligt avtal med husleveran-som

eller för statlig bostadssubvention skall beviljas. Ko-tör entreprenör att
pior skriftliga fogasavtal skall till ansökan räntebidrag. Genomav om

underlåta inge sådan avtal och stället sådanai inte före-att att attange
kommer, kan köparen/beställaren undvika skaffa småhusgaranti ochatt
erforderligt avtalsskydd ändå erhålla räntebidragen se rapportenmen

bygger"Vem småhusen", STR, juni 1996.

7.4.1.3 Jämförelse produkternaav

Småhusgarantin konstruerad enligt följande. Garantibolaget åtar sigär
produktionsgaranti fullgöra säljarens/entreprenörens åta-attgenom en

gande fram till garantitidens utgång erhållande resterande köpe-mot av
skilling enligt betalningsplan. Vidare utfärdar garantibolaget en an-
svarsutfástelse skall betryggande åtagande avhjälpautgöra ett attsom
skador på huset består i eller följd fel eller brister iärsom som en av
konstruktion, utförande eller material och upptäcks eller anmälssom
under tiden från denutgången garantitid i köpe- eller ent-av som anges
reprenadavtalet till dess har räknat förtio år gått, från dagen slutbesikt-
ning. GAR-BO:s ansvarsutfästelse gäller dock endast skada till följd av
fel säljarensi leverans eller i entreprenad angivits i garantibrevet.som

Försäkringstiden för byggfelsförsälcring börjar först efter det atten
byggnadsarbetet blivit godkänt och sedan Försäkringeni tio år.varar
gäller således parallellt med entreprenörens/husförsäljarens regelmässi-

garanti, träder praktiken enbart den utfärdati inga men om garan-som
tin kaninte fullgöra sitt åtagande. Byggfelsförsälqingen utformadår
ungefär ansvarsutfästelse, förutom skador byggnadenpåsom en som
orsakats fel byggnadensi konstruktion, materialet ianväntsav av som
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byggnadsarbetet eller utförandet arbetet, omfattar den självaävenav av
felet.

de småhusgarantiprodukter finns marknadenI på undantaggörssom
för skada normalt täcks konventionell villaförsälcnng samtsom av en
skada omfattas befintlig allrislcförsälcring för GARBO:s delsom av en

förbindelse, utfåstelse, garanti eller försäkring. Bostadsga-ABannan
ranti undantar skador maskinellpå utrustning ersättning utgår här-om
för enligt särskilt garantiåtagande. undantarGARBO sini ansvarsut-
fästelse generellt för tillersättning skada hänförlig maskinellärsom
utrustning. Ansvarsutfästelser FörsäkringsHSB:s AB inne-som ges av
fattar skadainte på maskinell Ytterligare undantagutrustning. ñånett
ansvarsutfästelsens omfattning BostadsgarantiAB ochgörssom av
GARBO för skada har eller borde ha upptäckts under garantiti-är som
den eller skada beror på sådan skada inte blivit tillräckligt åt-attsom
gärdad och konsumenten har eller borde ha insett detta. GARBO:s an-
svarsutfästelse undantar utvecklingsfel eller skada sådant fel;genom
med utvecklingsfel enligt villkoren fel vid leve-avses som
rans/entreprenadens genomförande inte kunde förutses med då känd
teknik och vetenskap.

Från till försäkringsersättning enligt byggfelsförsälcringrätten en
undantas regelmässigt skador omfattas fastig-normalt andrasom av
hetsägarens egendomsförsäkringar fastighetsförsäkring,såsom maskin-
försäkring och alhiskförsälcring. Vidare Skandiasinte byggfels-ersätter
försäkring kostnader för fel grundval det tekniskapå vetandetsom av
vid den tidpunkt då arbetet utfördes möjligt upptäcka,inte ellerattvar
skada orsakats sådant fel. Byggfelsförsäkringen innefattar intesom av
åtagande färdigställning huset.om av

ansvarsutfästelse vid småhusgaranti får innehålla villkorEn om
självrisk med högst halvt basbelopp enligt lagen allmän försäk-ett om
ring.

Ägaren byggnaden åläg-får enligt lagen byggfelsförsälcringav om
för självrisk. Självriskensviss storlek regleradinte iatt ärgas svara en

lagen, uppgår nonnalt till halvt basbelopp såvitt småhus.ettmen avser
AB Bostadsgarantis åtagande enligt produktionsgarantin inte be-är

loppsbegränsat. Ansvarsutfästelsen täcker dock skadekostnaderinte
överstiger kontraktssurnman exklusive tomtkostnad. GARBO:ssom

produktionsgaranti omfattar inte skador till högre kostnad tvåänen
basbelopp. Genom bolagets ansvarsutfástelse skadekostnaderersätts

till 25 basbelopp. Försäkrings åtagande förHSB totalaAB:s varjeupp
småhuslägenhet begränsat till bostadsrätts-belopp motsvarandeär ett
föreningens slutliga anskaffningskostnad för byggnaden dividerad med
antalet bostadslägenheter.
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lagen byggfelsforsälqingI fösälamgsgivama möjlighet attom ges
begränsa sitt åtagande till belopp, dels för enskild försäkringvarjeett
och dels för samtliga försäkringsgivaren under kalenderår utfär-ettav
dade byggfelsförsäluingar. Försäkringsbelopp försäkring bestämsper
regelmässigt till produktionskostnaden. Endast Skandia utnyttjar möj-
ligheten till ha högsta försäkringsbelopp.att ett gemensamt

7.4.2 Möjlighet till samordning de bådaav

systemen

7.4.2.1 Inledning

idagAtt, ha olika,två eller mindre obligatoriska försystemsom mer
tioårigt iörsäkringsskydd avseende bostadshus olämpligt fleraär ur as-
pekter. svårförståeligt och det lederDet till praktiska tillämpnings-är
svårigheter eftersom inte samordnade och handläggningenärsystemen
sker hos olika myndigheter, länsstyrelserna respektive byggnadsnärnn-
dema. den tidigare redovisningenAv framgår objektvissa inte fång-att

någondera också har framgåttSom sammanfallersystemet.as upp av
de båda skyddsinstressen. enhetligtEtt sig därförsystemens systern ter

ändamålsenligt både från administrativa och ekonomiska ut-mera
gångspunkter. Eftersom småhusgarantin byggfelsiörsälcringenoch är
mycket lika torde samordning bara möjliginte myck-ävenutanen vara

lämplig. det följande kommer antal frågor uppkommerI iet ett som
detta sammanhang behandlas.att

7.4.2.2 Frågan på småhusgarantiverksamhetenstatusenom

Utredningen den åsikten verksamheten med meddela små-är att attav
husgarantier betrakta drivande törsäkringsrörelse seär att som av av-
snitt 6.5. fortfara med denna verksamhetAtt vid sidan försäkrings-om
rörelselagen tillåtligtinte regelverk för garantiverksam-är utan ett nytt
heten. Genom låta lagen byggfelsförsälcring bli generellt till-att om
lämplig på småhussidan skulle småhusen omfattas det redanäven av

försäkringssystemet,gällande med allt vad det innebär kontroll ochav
skydd.
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7.4.2.3 Vissa skillnader bolagensi ägarstruktur

Garantibolagen BostadsgarantiAB och GAR-BO AB medlem-ägs av
hos Byggentreprenörema och respektive STR, enskildastaten trä-mar

Ägarnashusfabrikanter och förankring i branschen inne-entreprenörer.
bär det bolageni finns saldctmskap byggprocessen och insikt iatt om
byggbranschen. förFöreträdare byggbranschen påverkar dock såpå
vis utformningen garantiprodtüctema och självastår risk.ytterstav en

Försäkringsbolagens ägarstruktur annorlunda och vinstintressetär
från älva försäkringsverksamheten det dominerande.är

7.4.2.4 Betydelsen räntebidragens avvecklingav

Som har framgått under bostadsbyggnadssubventio-avsnitt 6.2 ärovan
i nuvarande fonn under aweclding. Småhusgarantiemas kopp-nema

ling till räntebidragen således ändamålsenligt siktinte på måletär om
med denna enskilda förvärvar nyproducerad bostad skallär att som en
förmås skaffa sig långvarigt försäkringsskydd för därmedatt ett att

sina och statens investeringar få förgarantier godtrygga samt att en
boendemiljö. Utredningen bedömer i likhet med vad gjordes närsom
lagen byggfelsförsäkring infördes det fortsättningsvisävenattom
kommer fordras tvångsinslag för åstadkomma sådant för-att ett att att
säkringsskydd tecknas generellt. Så blir fallet lagen byggfels-om om
försäkring får gälla samtliga småhus. Småhusen skulle då inte få börja
byggas förrän byggfelsförsäkring har tecknats och kontrollen såattav
har skett skulle ske i byggnadsnämndema.

7.4.2.5 Uppförande- och färdigställandeskydd

skillnadenDen mellan innehållet småhusgarantin ochi bygg-största
felsförsälcringen förraden till skillnad ñån den innefattarär att senare

färdigställandeskydd; eller husförsäljare går iett entreprenörom en
konkurs under pågående uppförande så går garantibolaget ochin svarar
för arbeten enligt kontraktet slutförs.att

Garantibolagens åtaganden villkorade garantihavaren beta-är attav
lar bolaget vad skulle tillkomma entreprenören/säljaren försom armars
återstående prestation. garantihavaren har följt gällande betal-Om inte
ningsplan betalat för redan levererat material och utförtutan änmer
arbete så det han själv får stå för den förlusten. Garantihavarenär som
har inte vid betalning tillsin garantibolaget avdrag för viterätt att göra
eller skadestånd på grund försening. garantibolaget fullföljaKanav
arbetet och/eller leveransen för mindre den avtalade kon-änen summa
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det garantibolaget vinsten. Bolagtraktssumrnan så är tar svararsom
arbetet och/ellerför förlust kan uppstå på grund leve-även attsom av

kostar vad ursprungligen avtalats. täcka så-Förän attransen mer som
fråndan förlust har garantibolagen regelmässigt infordrat säkerhet ent-

kontraktssum-reprenören/husförsäljaren uppgående till tio procent av
Ytterligare förutsättningar för garantibolaget skall åta sigatt attman. en

husetfullfölja kontrakterade arbeten avseende uppförande bo-är attav
laget får garantihavarens rättigheter entreprenö-överta mot

kontraktet ellerren/husleverantören avseende hävande återståendeav
omfattaråtaganden. Färdigställandeskyddet i småhusgarantin även ett

kontraktetåtagande fullfölja det garantiåtagande lämnats iatt som om
och/eller leverans husdelar.uppförande byggnadav av

läng-Sedan och halvt tillbaka produktionsgaranti inteår ärett ett en
bostadsbyggnads-absolut förutsättning för beviljande statligre en av

uppförande färdigställande byggnadensubvention. på ochKravet att av
uppfyllas bank-skall säkerställd kan på vis,annat t.ex. genom envara

garanti eller motsvarande säkerhet. Länsstyrelserna prövninggör en av
Är uppfört behövsvad krävs varje enskilt fall huset redan ingetisom

uppfyllerfärdigställandeskydd. Eftersom byggfelsförsäkring deten
förord-andra kravet ställs på och försäkringsskydd enligtgaranti-som

ningen statlig bostadssbyggnadssubvention, nämligen det finnsattom
betryggande avhjälpa sådana väsentliga skador på husetåtagandeett att

fel eller konstruktion, utförandebestår i eller följd brister iärsom en av
efter slutbesikt-eller material och upptäcks och anmäls inom tio årsom

bygg-ningsdagen, kan småhusgaranti redan idag bytasså ut mot enen
felsförsäkring.

konsumentskyddet vid uppfö-Skulle kopplingen mellan det tioåriga
bostadsbyggnadssubventionrande småhus och beslutande statligav om

byggfelsförsäkring införasbort och stället generellt krav påitas ett
färdigställande-för småhus skulle kravet på uppförande ochsåäven

ändå krävaskydd helt bortfalla. Beställaren/köparen kan naturligtvis
förentreprenören/säljaren ställer betryggande säkerhet sitt åtagandeatt

och därmed skydda den förlust kan uppståsig entreprenö-mot omsom
ren/säljaren konkurs eller obestånd inte kan fullföljapå grund annatav

krav kan dockuppförandearbetena och/eller husleveransen. Sådana inte
till hand.rimligen begäras konsument skall initiativ påatt ta egenen
ställa sådanadet kan för konsument kravFörutom svårt attatt vara en

på eller husleverantör skulle det också krävas kon-såentreprenör atten
inford-så kunnig och förutseende han kan bedömaär närsumenten att

randet sådan säkerhet erfordras. hus komplice-Förvärv ärett enav av
rad och affär.stor

dåfinns klausul reglerar situationenI AB 92 entreprenörenen som
säkerhet tillenligt kontraktshandlingama skyldig ställaär motpartenatt
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för förpliktelser.sina Om inte föreskrivits i övriga kontrakts-annat
handlingar skall säkerheten uppgå till kontraktssurnman10 % underav
entreprenadtiden och till 5 % under garantitiden. Sä-av samma summa
kerheten skall överlämnas till inom två veckor efter detmotparten att
avtal har träffats. Varken ABS 95 eller AA 94 innehåller några före-
skrifter ställande säkerhet från entreprenörens/säljarens sida.om av
Anledningen till detta troligen det tidigare har rått absolutär kravatt ett
på uppförande- färdigställandegarantioch för beviljande statlig bo-av
stadsbyggnadssubvention och detta har uppfyllts produk-att genom
tionsgarantidelen småhusgarantin.i detOm tioåriga konsumentskyddet
vid förvärv småhus helheti sin flyttas till lagen byggfelsförsäk-av om
ring borde enligt utredningens mening de Standardavtal används isom
konsumentförhållande kompletteras med avtalsvillkor föreskri-ett som

entreprenören/säljaren ska ställa säkerhet för förpliktelseratt sinaver
under uppförande- och färdigställandetiden. En sådan förändring skulle
innebära konsumenten får ekonomiskt skydd i händelseatt ett av en
konkurs på eller säljarsidan under pågående bygge. för-entreprenör- I
hållande till vad gäller skulle detta innebära konsument-attsom nu
skyddet utökas skyddet under uppförande och färdigställan-attgenom
detiden blir regel. Idag kan konsument med ansökavänta atten om
statliga räntebidrag tills efter det byggnaden påbörjats eller färdig-att
ställts. Fram till denna tidpunkt sker ingen kontroll färdigställan-attav
deskydd föreligger. standardavtalensI villkor kan, på gällersätt som
vid näringsidkarförhållanden, föreskrivas säkerheten skall överläm-att

till inom tid.viss och husförsäljarenFörmotparten entreprenörennas
medför regler detta slag inte någon pålaga, eftersom säkerhe-störreav

idag normalt får lärrmas till garantibolagen. Skillnadenter blir sä-att
kerheten i fortsättningen får lämnas direkt till konsumenten i varje en-
skilt fall.

kreditsäkerhetEn finansiellt skydd för konsumentenettger men
däremot inte den praktiska hjälp produktionsgarantinsom ger genom

garantibolagen går konsumentens/beställarensin i ställe ochatt handlar
återstående arbeten. På blirså vis skyddet för konsumenten såledesupp

kreditgarantisämre produktionsgarantin. börDet dockersätterom en
det redan dagensinämnas möjligt med sådant utbyte.att systern är ett

Vidare så kan kreditsäkerheten ställas formi försäkring sådanaav en
försäkringsprodukter finns tillgå på marknaden idag och då har för-att
säkringsbolagen intresse garantibolagen i regleringssi-attsamma som
tuationen in och lösa resterande upphandling på bästa sätt.

Vad bör i kring uppförande- och fär-poängteras resonemangetsom
digställandegarantier, det sig produktionsgarantieroavsett rörom om
eller någon finansiell säkerhet, sådan aldrig skyddartyp är attav en
beställaren/köparen förluster beror på betalning har skett imot attsom
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betalningsplanförskott. Enligt gällande standardavtalsregler skall upp-
för utförtenligt vilken betalning endast skall redan arbeterättas utges

och levererat material. måste nås erforderlig infonna-Konsumenter av
dessa Kreditgivama borde dessutom hation i avseenden. intresse attav

betalning för utförttill arbete och levereratinte änatt utgesse mer ma-
terial. förskottsbetalning lånade ochOm medgörs entreprenö-pengar

utförteller husleverantören sedan går konkurs ha deni utan attren
innebär det låntagarensprestation betalningen avsåg återbe-attsom

talningsförmâga grund förlusten och pantens/husetsminskar på attav
förlorat. Utredningen harvärde riskerar minska eller heltatt t.o.m.

för flera kreditin-framhållit detta vid medmöte representanter storaett
stitut.

Åtagandenas omfattning7.4.2.6

deladdet uppförande hus på entreprenad så skiljerNär sigrör om av
omfattning åtagandet mellan småhusgarantin GAR-BO:ssig av pro-

dukt och byggfelsförsälqingen. Vid småhusgranti från GAR-BO läm-
produktionsgaranti och ansvarsutfástelse enbart för sådana leveran-nas

enligt skriftligt avtal med säljare elleroch arbeten utförs ent-ser som
det förekommerhar utredningen till delDet kommitreprenör. att att

vid ansökanhusköpare vilka avtal har slutitsinte ränte-omuppger som
ansökningar försmåhusen Granskningbidrag, "Vem bygger avse

fråntill egnahem", Sverigesstatlig bostadsbyggnadssubvention rapport
Riksförbund så kan kostnadenTrähusfabrikanters i juni 1996. På vis

för undvikas. vidare så det första handsmåhusgarantin Det i ärär att
husförsäljaren garantibolaget köparen/beställaren haroch inte attsom

finns därmed hus-vända till på grund förbindelsen. Riskensig att enav
delavtalförsäljare bidrar till samtliga inteinte seriösär att tas uppsom

bolag fåreftersom det dettavid ansökan småhusgaranti, är som sva-om
för felfullgörande sidoentreprenörers förpliktelserför samt svaraavra

skador orsakats dessa.och som av
entreprenadform.Vid byggfelsförsäkring ingen skillnad på Detgörs

den byggnadensendast kostnader för fel vållats är ägareär som av som
behöver se .eller hans anställda inte 6 §ersättassomav

byggfelsför-skillnad mellan småhusgarantin ochväsentligEn annan
uppförandetill skillnad den förrasäkringen den utöverär motatt senare

ombyggnader.byggnad omfattar omfattandeävenav mer
omfattar Bostads-har framgått produktbeskrivningen såSom i ovan

utvecklingsfel. Skandi-ansvarsutfästelse vad kallar Igarantis även man
grundval detbyggfelsförsälcring undantag för "Fel pågörs som avas
då arbetet utför-vetandet vid den tidpunktvetenskapliga och tekniska
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des inte möjligt upptäcka, eller skada orsakats sådantattvar som av
fel". Att undanta experimentbyggen från omfattningen skyddetrena av
kan enligt utredningens mening inte innebära någon nämnvärd in-
skränlcning.

7.4.2.7 Konkurrenssituationen

Om garantibolagen inte fortsätter med sin verksamhet försäkringsbo-i
lagsfonn så det just bara Skandia, ochär Wasa HSB Försäkrings ABnu

aktörer på byggfelsförsäkringsmarlmaden.är Konkurrenssituatio-som
kan då bli försämrad konkurrensen mellansägas även garanti-nen om

bolagen och försäkringsbolagen inte varit speciellt påtaglig med de
Åskilda andra sidan har vissa signaler givits kan tydasystemen. som

på försälqingsgivare idag inte meddelar byggfelsförsäkringatt kansom
intresserade gå in på marknaden underlaget för försäkring-attvara om

ökar småhusproduktionen dess helheti förs in under la-atten genom
tillämpningsområde. Avgörande måste ändå den fram-sägasgens vara

tida utvecklingen byggkonjunkturen. Vid ökat byggande kommerettav
troligen fler försäkringsgivare intresserade konkurrera påattvara av
marknaden för byggfelsförsäkringar. Det finns anledning att närmare
följa utvecklingen på detta område.

7.4.3 Sammanfattning och förslag

I avsnitt 6.6 förs diskussion kring småhusgarantins framtid. Dären
konstateras utredningen två möjligheter; antingen införaatt attser en
särskild lag för garantibolagens verksamhet eller låta byggfelsför-att
säkringen helt småhusgarantins roll. Om det alternativetöverta senare

ändamålsenligt konsumentskyddssynpunktär det enligt utredning-ärur
föredra, eftersom införandet lagstiftning särskilt uppbyggdatten av ny

kring förekommande verksamheter med småhusgarantier skulle in-nu
nebära omfattande arbete innefattande flertal svårigheterett ett
exempelvis frågai vilka krav skulle gälla för koncession.om som

förevarandeI har förstavsnitt jämförelse mellan medsystemenen
småhusgaranti och byggfelsförsälcring gjorts; syften, regleringsforrner
och produkter har jämförts. Härefter har antal frågor betydelseett av
för utredningens ställningstagande behandlats.

Enligt utredningens den föregåendemening visar genomgången att
fördelarna enhetligt inom för lagen byggfels-ett systemav ramen om
försäkring klart övervägande. Produkternas likhet, räntebidragensär
avveckling, de effekternapositiva samordnad handläggning ochav en
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ombyggnader och delade entreprenader talarutökade skyddet viddet
obligatorisk förbyggfelsförsälciingenmed styrka för ävengöraatt

särreglering för småhusgarantiverk-småhus stället för utarbetai att en
Ävenförsäkringslagstiñning. skyddvid sidan gällande isamheten om

ändamålsen-färdigställande kan lösas påfråga uppförande och ettom
kompletteringar i förekommandevid lösningligt sådansätt ett genom

Standardavtal se 7.4.2.5.
lagenenlighet med tidigareUtredningen förslår i attsagts omsom

småhus förgenerellt tillämplig påbyggfelsförsälcring permanent-görs
boende.

och förslagbyggfelsförsäkring7.6 utvärderas lagenI avsnitt gesom
erforderliga ändringar i lagen.till

tvingandefrån denSkall undantag7.5 göras
konsument-civilrättsligvissverkan av

byggfels-förmån förtilllagstiftning
konsumentanpassadeochförsäkring

avtal

Inledning7.5.1

och kompli-livsofta inför sittkonsument ställs mestSom störstaman
hemmethem.affär skall förvärva sitt Detcerade ärnär egnaegnaman

och det konsu-ekonomiska åtagandede svenska hushållens ärstörsta
förövergripandehar detegenskap byggherrei ansvaretmenten somav

ändamålsenligt konsument-fungerande ochfungerar. välbygget Ettatt
det följandesmåhus. Iförvärvskydd vikt vid konsumentsär stor avav

konsumentskydd på området iuppkomstenföljer redogörelse för aven
följtgällandeStandardavtal, beskrivninglagar och i systern avaven

framtida ordning.förslag om
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7.5.2 Konsumentskyddets utveckling

7.5.2.1 Utveckling konsumentanpassade Standardavtal i AB-av
systemet

Före Småhus 76 tillämpades allmänt AB 72 beställarenäven när var
enskild konsument. Enligt AB 72 svarade för felentreprenören som
framträdde under garantitiden, vanligtvis två år efter entreprenadens
godkännande. Efter garantitidens utgång in till dess preskription inträd-
de tio år efter arbetets slutförande, svarade enbart för felentreprenören

han hade orsakat vårdslöshet och detta endast under förut-som av grov
sättning felet hadeinte märkts eller borde ha märkts föreatt garanti-av
tidens utgång. Beställaren hade mycket svårt gällande andra felgöraatt

sådana hade konstateratsän besiktningsman vid slut- ellersom av en
garantibesiktning. Sedan Konsumentombudsmannen initierat pröv-en
ning skäligheten användandet dylikt entreprenadavtal iettav av av
konsumentförhållande förhandlingar resulterade i All-upptogs som

bestämmelser förmänna småhusentreprenader där enskild konsument
beställare, ABS 80.är Detta Standardavtal innebar förbättringar för

konsumenten, bl.a. han kunde gällande andraatt göra ävengenom nu
brister sådana konstaterats besiktningsmanän vid slut- ellersom av en
garantibesiktning han påtalade felet inom två månader från det attom
han hade fått besiktningsutlåtandet.

Efter förhandlingar mellan Konsumentverket och företrädare för
byggbranschen har ABS 80 med ABS 95. återfinnsHär reglerersatts

entreprenadens omfattning och utförande, arbetsledning, kontroll,om
besiktningar och godkännande entreprenaden, tider, priser,av ansvar,
betalningar påföljder. innebärABS 95 i likhet medsamt AB 92 att ent-

för fel framträderreprenörens efter garantitidens utgång haransvar som
utökats. Tidigare kunde endastansvarigentreprenören detgöras när
framgick denne hade orsakat felet vårdslöshet,att av grov men nu
räcker det med det kan visas vårdslöshetatt haratt entreprenören av
orsakat fel.

AA 94 de alllmärma avtalsvillkorär används vid köp monte-som av
ringsfárdigt husmaterial. Dessa villkor innebär ingen avvikelse från
konsumenttj änstlagen anknyter till och kompletteras denna lag.utan av
Konsumentköplagen tillämpas alltså parallellt med standardavtalet.
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lagstiftning avtalsskydd förUtvecklingen7.5.2.2 avgenom
konsumenter

1985:716 kraft.konsumenttjänstlagen i Utan-juli 1986 träddeDen l
nybyggnad för bo-avseendeför lagens tillämpningsområde föll arbete

boende.byggnader förstadsändamål, såväl fritidshus permanentsom
och anläggningar på markfast egendom, byggnaderAndra arbeten på

arbeten denfasta saker sådanaeller eller andrai på änvatten som som
omfattades dockdärmed,uppförde byggnad utförde sambandi aven

tillämplig på reparations-ordes alltsålagen. Konsumenttjänstlagen
sådana arbeten i sambandtillbyggnadsarbetenombyggnads- och samt

utfördes denbostadsändamål vilkamed nybyggnation för inte nä-av
denne i sinbyggnaden eller någonringsidkare uppförde själva somsom

nybyggnader småhusavseendehade anlitat. entreprenaderAtttur av
motiveradestillämpningsområdekonsumenttjänstlagensundantogs från

för utreda behovethade tillkallatssmåhusköpsutredning attatt avav en
köp ellerskydd vid avtaltill konsumenternascivilrättsliga lagregler om

uppförande småhus.av
till lagfram förslaglade småhusköpsutredningenSOU 1986:38I en

till konsumen-tvingandeförvärv småhus, skulle varaom av nya som
efterdelar utformatförmån. Lagförslaget till mönsterstoratens avvar

regler besikt-bl.änstlagen irmehöll också vissakonsumenttj oma.men
näringsidkaregälla konsuments förvärv frånskullening. Lagen av nya

för ellereller fritidshus avseddaboendebostadshus för permanent en
tomträttsupplåtel-innebar fastighetsköp,familj avtalettvå oavsetter om

Entreprenadavtal och köpgrund.eller köp byggnad på ofti avse av
betänkandetockså omfattas lagen. Imonteringsfárdigt hus skulle av
införa reglerföreslagna lagenfrågan möjligheten i denprövades attom

eftersom fördelar-erbjöd,motsvarande småhusgarantinskyddom som
admi-problemPå grundmed detta skydd ansågs stora. av avvarana

försäkringspliktdock ioch försälcringstelcnisk ansågsnistrativ natur en
lag för avgörande.inte mogen

fickförvärv småhussärskild lagFörslaget ett ne-av nyaom en om
lagen ifrågasattesbehovetbemötande remissinstansemagativt avav -

förkonsumentskydd säkerställs inommed hänsyn till det ramensom
det statliga bostadsfinansieringssystemet.

småhuskonsumentskyddet vid förvärv1989/90:77I avprop. om
ansvarsutfástelsenochuttalade departementschefen garantinattm.m.

innebarbostadsfinansieringför statligställs villkor ettsomm.m. som
vilket docknyproducerat småhus,skydd för den förvärvar ettgott som

skyddet nå-finnas skäl förbättra iutesluta det kimdeinte ansågs attatt
med de remissinstanserhänseende. Departementschefen höllgot som

fördelar frånhar klarapåpekat och försäkringsskyddethade garanti-att
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konsumentskyddssynpunkt framför lagstiftning i vissa detalj-en som
hänseenden erbjuder ñillständigt skydd, inte omfattarett mera men som

produktionsgaranti och ansvarsutfástelse. lagregleraAtten en om pro-
duktionsgaranti och ansvarsutfástelse ansågs inte görligt. En tvingande
konsumentskyddslagstiftning sådana regler skulle enligt departe-utan
mentschefen kunna innebära det inte skulle bibehålla detatt att ga-
ranti- och försäkringssystem ställs villkor för statlig bostads-som som
finansiering och tillkommit på frivillig anfördaDet taladeväg.som

införande regler för småhusproduktionen omfattadesemot av som av
småhusgarantin. Konsumentverket hade dessutom dennavid tid inlett

förhandlingsarbete för förbättra konsumentensett avtalsskyddatt
något ledde fram till 95. DepartementschefenABS uttala-som senare
de det i fall tills vidare inte förelåg några vägandeatt kon-vart tungt- -
sumentpolitiska skäl förbättra läget för dem omfattades detatt som av
konsumentskydd ställs villkor för statlig bostadsfinansiering.som som

Departementschefen påpekade dock ñifmansierade småhusatt samt
fritidshus föll utanför småhusgarantin och lagstiftningsåtgärder bor-att
de vidtas för stärka konsumenternas ställning i dessa fall. Genomatt en
lagändring trädde krafti år SFS1991 1990:935 gjordes konsu-som
menttjänstlagen därför tillämplig på entreprenader avseende småhus

uppförs det konsumentskydd villkor för räntebidragutan ärsom som
och uppförandepå fritidshus. Lagtekniskt har detta lösts på så vis attav
konsumenttjänstlagen enligt huvudregeln omfattar alla entreprenader

beställs konsument, medan undantag från lagens tvingande ka-som av
raktär i de fall konsumenten tillförsälcras sådantgörs garanti-, för-ett
säkrings-, och avtalsskydd ställs villkor för statlig bostadsfi-som som
nansiering. Enligt uttalande i propositionen saknades skäl för införaatt
regler besiktning i lagen eftersom de tvingande reglerna nä-om om
ringsidkarens prestation kom gälla för de arbeten omfattadesatt som av
konsumenttjänstlagen.

januariDen l 1991 trädde konsumentköplagen kraft.i lagDenna är
Äventillämplig köppå monteringsfárdigt husmaterial. i konsument-av

köplagen har gjorts undantag från den till konsumentens förmån tving-
ande verkan avtalsvillkorsreglerna för det fall köparen tillförsäkriasav

sådant försäkrings-garanti-, och avtalsskydd ställsett villkorsom som
för statlig bostadsfmansiering.

Vid tidpunkt infördes tvingande avtalsvillkorsregler i 4 ka-samma
pitlet jordabalken handlar köp fast egendom, isom om av men som
denna del tillämpligt vid köp byggnad på ofri grund.även är Ocksåav
här har den tvingande verkan reglerna bort det finnstagits när ettav
sådant försäkrings-garanti, och avtalsskydd gäller villkor försom som
statlig bostadsfinansiering
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Gällande ordning7.5.3

Inledning7.5.3.1

tvingande till konsu-Lagstiftningen konsumentsskydd ärsom avser
för konsumenten lag-förmån; avtalsvillkor änär sämrementens som

gäller förvärv bostadsbygg-verkan denne. Vadreglerna är utan mot av
tvingande verkan.undantag från lagamas Be-nad dock betydandegörs

har i avsnitt 3.2.4.skrivning aktuella lagregler gjortsav
byggnadoch köpfast egendom och förvärvKöp tomträtt avavav

jordabalken. paragraferregleras kapitlet Depå mark 4annans genom
till förmån för kon-indispositivaangående avtalsvillkor ärsom annars

tillförsäkras sådantkonsumententvingandeinte ettärsumenten om
villkor statligavtalsskydd ställs förförsälcrings- ochgaranti-, som som

från den tving-undantagbostadsfinansiering. Samma görs även annars
konsumentköplagen,avtalsvillkorsreglemaande verkan i som om-av

omfattarkonsumenttjänstlagen,fattar köp husdelar, och i ent-somav
lagen byggfels-och med utredningen föreslårreprenader. I attatt om

till fråganställningförsäkring skall småhusgarantin måste tasersätta
skall gällafortsättningendessa undantag skall bort eller i närtasom

byggfelsförsälcring föreligger.
absolutfår denkonsumenttjänstlagenundantaget iDet är som

entreprenadar-finns förgenomslagskraften. småhusgarantiNärstörsta
innehållerstandardavtaletanvänds nämligen ABS 95beten så ensom

konsumenten ochannorlunda avtalsförhållandet mellanreglering av
konsumenttjänstlagen innebär.näringsidkaren vad tillämpningän en av

parallellthusdelar tillämpas däremotanvänds vid köpAA 94 som av
anledningmed konsumentköplagen. finns således tittaDet närmareatt

änstlagen ochuppbyggnaden mellan konsumenttjpå och skillnadernaav
undantag förbibehållaför det lämpligtABS 95 är ettatt utröna attom

standardavtalsregleringen eller inte.

Konsumenttjänstlagen7.5.3.2

tillämpningsområde omfattar avtalKonsumenttjänstlagens 1985:716
anläggningarbyggnader eller andra påarbete på fast egendom, påom

näringsidkaresaker i sinmark eller eller andra fastai påvatten som
förhuvudsakligenyrkesmässiga verksamhet utför konsumenter en-

bestämmelsernajämförelse med iskilt ändamål. Avtalsvillkor isom
denne,nackdel för verkanlagen till konsumentenär är motutan om
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inte i lagen. gäller dockDetta intearmat entreprenadavtalanges om
konsumenten tillförsäkras sådant försäkrings-garanti-, ochett avtals-
skydd ABS 95 ställs villkor för statlig bostadsñnansiering.som som
Lagens tillämpningsområde begränsas därmed till entreprenadavtal av-
seende uppförande fritidshus friñnansieradeoch småhus förav perma-
nentboende till reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbe-samt
ten.

Enligt konsumenttjänstlagen skall näringsidkaren utföra tjänsten
fackmässigt, han skall med tillbörlig till konsumentenstaomsorg vara
intressen och samråda med denne tillhandahålla behövligt materialsamt
om inte får avtalat. kanDet här anmärkas lagenannat inteattanses
innehåller bestämmelser särskilt sikte på entreprenadfrågor.tarsom

Näringsidkaren har enligt konsumenttjänstlagen skyldighet atten
avråda konsumenten från låta utföra tjänsten tjänsten med hän-att om

till priset, värdet föremålet för tjänsten eller andra särskildasyn av om-
ständigheter inte kan till rimlig för konsumenten. Omnyttaanses vara
detta förhållande visar sig först sedan tjänsten har börjat utföras elleratt

kanpriset bli betydligt högre konsumenten hade kunnatatt räknaän
med, skall näringsidkaren underrätta konsumenten förhållandet ochom
begära hans anvisningar avbryta påbörjat arbete han inte kansamt om

Åsi-få kontakt med konsumenten eller får anvisningar rimliginom tid.
dosätter näringsidkaren denna sin skyldighet och finns det starka skäl

konsumenten falli hade från beställaavståttatt anta att tjäns-annat att
eller hade avbeställt den, har näringsidkarenten inte tillstörre rätt er-

sättning så skulle ha skett deni mån konsumentenän inte påom gynnas
oskäligtett sätt.
Konsurnenttjänstlagen innehåller regler hur skall bestäm-prisetom

deni mån det följerinte avtalet. Näringsidkaren enligt lagenärmas av
skyldig på begäran ställa specificerad räkning och betalningenatt ut
skall ske vid anfordran inte avtalats.annatom

Dröjsmål från näringsidkarens sida föreligger enligt konsument-
tjänstlagen uppdraget inte avslutats inom avtalad tid eller nä-om om
ringsidkaren inte iakttar överenskommen tid för arbetets påbörj ande.en
Vid dröjsmål från näringsidkarens sida har konsumenten hållarätt att
inne betalningen, kräva fullgörande eller häva avtalet. harHanatt att
dessutom till skadestånd.rätt

Lagens felbegreppet ansluter till utförandets fackmässighet, vad som
får avtalat och till följder nödvändiga tilläggsarbeten inteattanses av
har utförts. Utöver detta hänvisar lagen till föreskrifter ochäven myn-
dighetsbeslut väsentligen syftar till säkerställa föremålet föratt attsom
tjänsten tillförlitligt säkerhetssynpunktär till förbuden i 4 §samtur
marknadsföringslagen och 6 produktsäkerhetslagen.§ föreskri-Lagen

också tjänsten kan felaktig med hänsyn till lämnadeattver anses upp-
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gifter tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet kan antasom som
ha inverkat på avtalet och i samband med avtalets ingående ellersom

sambandi med marknadsföring lämnats näringsidkaren,annars av av
någon näringsidkare eller branschorganisation eller dyl. för den-annan

räkning eller leverantör material till tjänsten eller någonnes av en av av
tidigarei led. Enligt lagen det fel i tjänsten närings-är ävenannan om

idkaren i fall omfattas avrådandeplikten före avtaletsänannat som av
ingående har underlåtit informera konsumenten förhållandeatt rö-om
rande tjänsten betydelse för konsumenten och påver-som var av som
kade avtalet.

Frågan felaktig skalltjänsten bedömas med hänsyn till för-ärom
hållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades. resul-Försämras

efter denna tidpunkt skall felaktig försämringentjänstentatet anses om
följd näringsidkaren har åsidosatt vad har ålegat ho-är atten av som
enligt entreprenadavtalet eller konsumenttjänstlagen. Försämrasnom

det utfästa resultatet under garantitid gäller efter uppdragetsen som
avslutande, skall tjänsten felaktig, inte näringsidkaren göranses om
sannolikt försämringen beror på olyckshändelse, vanvård,att en onor-
malt brukande från konsumentens sida eller liknande.

Några regler besiktningar innehåller konsumenttj änstlagen.inteom
Konsumenttjänstlagen föreskriver reklamation skall ske inomatt

skälig tid efter det konsumenten har upptäckt eller borde ha upptäcktatt
felet, inte eftertio år det uppdraget avslutades omän attmen senare
inte följer garanti eller liknande utfästelse.annat av

Enligt lagen konsumenten innehålla så mycket betalningenäger av
fordras för honom säkerhet för krav på påatt entreprenörensom ge

grund fel.av
Konsumenttjänstlagen föreskriver både skyldighet och förrätt nä-

ringsidkaren avhjälpa fel. Avhjälpandeskyldigheten gäller inteatt om
avhjälpande skulle medföra olägenheter eller förkostnader närings-ett

idkaren oskäligt förhållande till betydelsei felets för kon-är storasom
sumenten.

feletOm inte avhjälps får konsumenten enligt ställetlagen i göra
avdrag på med motsvarande vad det kostar konsumentenpriset fåatt
felet avhjälpt

Konsumenttjänstlagen stadgar konsumenten får häva avtaletatt om
syftet med tjänsten huvudsak förfelat ochi näringsidkaren insett ellerär
bort dettainse tjänsten har utförts i strid marknadsfö-4 §samt motom
ringslagen eller 6 § produktsäkerhetslagen. mindre allvarliga fall fårI
konsumenten häva återstående del avtalet. Vid hävning har närings-av
idkaren inte till betalning för tjänsten till den del avtalet hävs.rätt

Konsumenttjänstlagen föreskriver näringsidkaren skall ersättaatt
konsumenten för skada på grund fel följ ande fall:iav
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resultatetOm tjänsten avviker från vad näringsidkaren har utfást.av-
Även näringsidkaren feletinte visar beror hin-pågt ettannars om-
der utanför hans kontroll han skäligen kunde förväntasinte hasom
räknat med vid avtalets ingående och följder han då inte hellervars
skäligen kunde förväntas ha räknat med och följder han intevars
heller skäligen kunde ha undvikit eller ellerövervunnit felet be-att

på någon näringsidkaren har anlitat för helt eller delvisattror som
utföra tjänsten, leverantör eller någon tidigare led ochi dennearman
skulle fri från skadeståndsskyldighet skälvara av samma som nyss
angetts.

föreskrifterKonsumenttj änstlagen innehåller inga försäkringar.om

7.5.3.3 ABS 95

småhusgaranti förvärvNär har tecknats avseende konsuments små-av
hus avtalsförhållandetentreprenad används i mellanABS 95genom
näringsidkaren/entreprenören och konsumenten/beställaren. Såvitt av-

för fullgörande entreprenaden ochentreprenörensser ansvar av ansvar
för fel och skador gäller i huvudsak följande.

skall enligt utföra åtagande fackmässigtEntreprenören ABS 95 sitt
med tillbörlig tillvara beställarens intressen och samrå-samt taomsorg

ellerda med denne. den mån han under entreprenadtiden insett bortI
inse beställaren tillhandahållna uppgifter, undersökningsmaterialatt av

beställareneller utsättningar felaktiga, han skyldig underrättaär är att
härom och samråda vilka åtgärder kan bli aktuellamed honom om som
med anledning detta. skall sådant fall upplysaEntreprenören iav om
konsekvenser berörd del.begära precisering åtagandet isamt av

skall fastställt kontraktet.Priset enligt alltid iABS 95 Kon-vara
traktssumman skall faktura. fakturaerläggas enligt betalningsplan Imot

arbeten Betalningsplanenangivna skall utförda fakturering sker.närvar
skall utformas så erhålla betalning motsvarandeentreprenörenatt äger
utfört arbete. Efter kontraktssummandelbetalning till 90 % ägerupp av
dock fram tillbeställaren alltid innehålla betalningen entrep-resten av
renadens godkärmande.

Dröjsmål från näringsidkarens föreligger enligtsida ABS 95 om
avlämnandet inte sker avtalad tid. Beställaren får då häva avtaletpå om
dröjsmålet väsentligt avtalsbrott. särskilt har avtalatsOm inte viteär ett
har beställaren till skadestånd.rätt

Fel i entreprenaden föreligga resultatet entreprenörensanses om av
arbetet frånavviker vad har avtalats mellan resultatetparterna, omsom

fackmässigtarbete detta har utförtsvisar inteentreprenörens samtattav
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det uppstår skada grundpå inte har utförtentreprenörenattom av er-
forderliga ändringar och tilläggsarbeten.

Omfattningen felansvar enligt ABS 95 beroen-entreprenörens ärav
de feleti tiden framträder; under entreprenadtiden, undernärav garan-
titiden eller efter garantitiden innan tioårig preskription inträder. Fe-
lansvaret knutet till i avtalet föreskrivna besiktningar.är även

Under entreprenadtiden för skada påentreprenörenansvarar av-
lämnad del entreprenaden skadan beror förhållandeninte på påav om
beställarens sida. Vid kontraktstidens utgång skall slutbesiktning ske.
Vid försening avlämnandet entreprenaden har beställaren tillrättav av
skadestånd. Från avlämnandet, regel skeri entreprenaden god-närsom
känts vid slutbesikming, löper garantitid minst två år. felFören om

framträder under garantitiden inteentreprenören ent-som ansvarar om
sarmolikt skadan beror på olyckshändelse eller där-reprenören gör att

jämförligmed händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något
liknande förhållande beställarenspå sida. Om ansvarigentreprenören är
for felet han också for skada på entreprenaden på grundansvarar av
felet undantag för brandskador regleras den brandför-görs som genom
säkring beställaren skyldig hålla. garantitidens utgångFöreär attsom
ska garantibesiktning verkställas. fel framträder efterFör garanti-som
tiden begränsat dels tiden till år efteri tioär entreprenörens ansvar ga-

början,rantitidens d.v.s. vanligtvis till år efter garantitidensåtta utgång,
och dels omfattningen till feli väsentliga och visas ha sinärsom som
grund vårdslöshet från Bevisbördan ligger häri sida. påentreprenörens
beställaren. har för fel skall hanOm såentreprenören ävenettansvar

för skada har orsakats felet. Entreprenören ävensvara som av ansvarar
i förhållande till beställare för åtgärder eller underlåtsvidtassom av
hans anställda honom anlitade leverantörer ochentreprenörer,samt av
övriga personer.

Beställaren får huvudregel gällande andra fel såda-inte göra änsom
besiktningsman har antecknat besiktningsutlåtande.i ettna som en

får han dock gällande ä förelågHärutöver vid besiktningengöra som
sig eller borde hamärktes märkts då, Q beställarenmen som vare som

påtalade vid besiktningen besiktningsmarmen inte ansåg utgö-men som
fel och fel beställaren påtalar hos inom måna-entreprenören trera som

der efter entreprenadtidens utgång.
Beställaren skall skälig tid underrätta dåinom hanentreprenören

upptäcker fel eller skada efter det entreprenaden eller del därav haratt
avlämnats eller tagits i bruk.

Fel står antecknade besiktningsutlåtandei ochett entrepre-som som
för har derme både och skyldighet avhjälpanören rätt att utanansvarar

kostnad for beställare. avhjälpandet sker skälig fårOm inte inom tid
beställaren avhjälpa felet bekostnad.på Entreprenörenentreprenörens
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skyldiginte avhjälpa fel inte i väsentlig grad påverkarär att ent-som
reprenadens bestånd, utseende eller ñmktionsduglighet avhjäl-ettom
pande skulle oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader ochvara
andra omständigheter. Beställare får då i stället avdrag pågöra priset.
Beställaren får alltid innehålla så mycket kontraktssummanav som
fordras för honom säkerhet för hans rättmätiga krav på grundatt ge av
kvarstående fel för skadestånd eller fordran beställarensamt annan som

berättigad till.är
får beställarenOm går i konkurs häva avtalet ochentreprenören är

då berättigad till för den kostnadsölcning däraversättning som upp-
kommer för färdigställande.entreprenadens

ABS 95 innehåller särskilda regler skadestånd för beställa-inga om
fel.vid Enligt åligger det vid skada utnyttja avtaladABS 95 part attren

skadorförsäkring. skall ha allriskförsälcring för påEntreprenören ent-
reprenaden och försäkringen skall gälla under entreprenadtiden och tvâ

efterår entreprenadens godkännande. Beställaren skall medförsäk-vara
rad. Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenad-
verksamhet under entreprenad- och garantitiden.

Jämförelse konsumenttjänstlagen och7.5.3.4 mellan ABS 95

Även likheterna mellan konsumenttjänstlagen och ABS 95 är störreom
framförolikheterna finns betydande skillnader alltså här vissaän som

småhusentreprena-betingade särskilt förABS 95är äratt avpassatav
der mycket komplicerad medan konsumenttjänstlagentjänstärsom en

generell lagstiftning uppförandefrån början undantog husär en som av
och alltså i huvudsak gällde för arbeten lös egendom och förvaringpå

lösa saker. småhusbyggen infogades under lagens tillämp-När ävenav
ningsområde gjordes särskilda flestainga anpassningar i lagen. De av
småhusentreprenadema undantogs från tvingande reglerlagens med
hänsyn till det ändamålsenliga småhusga-skyddmera genomsom gavs

kombinationrantin i med ABS 95.
Till skillnad från innehåller konsumenttj änstlagen reglerABS 95 om

avrådandeplikt för kannäringsidkaren tjänsten inte tillom anses vara
rimlig för konsumenten. konsumentvänlig föreskriftDettanytta är en

dock mycket allmänt hållen, varför möjligen kan ifråga-ärsom man
vilken reell praktiskt denna kan haregel i entreprenad-sätta nytta som

förhållanden. Enligt reklamationsnämn-muntlig uppgift från Allmärma
dens bostadsavdelning har denna regel inte föremål förvarit prövning

I ABS 95 stadgas samrådsplikt för han skallentreprenören taen -
till beställarens denintressen och samråda med denne i utsträck-vara
ning behövs och möjlig. den han har erhållit felaktigaI månärsom
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uppgifter från beställaren måste han underrätta beställaren detta ochom
samråda med honom vilka åtgärder kan bli aktuella.om som

ABS 95 har tydligare och för konsumenten fördelaktigare reglermer
för betalning; krav på fakturering, betalningsplan och generell förrätt
konsumenten innehålla kontraktssumman10 % säkerhetatt av som
fram till entreprenadens godkännande.

Konsumenttjänstlagens felbegrepp vidare det avtaleti på så visär än
det knyts till uppgifter betydelse föratt även bedömning tjänstensav av

beskaffenhet näringsidkarens underlåtenhet lämna sådanasamt att upp-
gifter detta kan ha inverkat på avtalet.antasom

viktigasteDen skillnaden mellan konsumenttjänstlagen och ABS 95
avtalet till skillnad ñån lagen innehållerär regler besiktningaratt om

och dess verkningar. Med tanke komplexitetenpå i tjänsten och risker-
för uppkomsten kostsamma fel och skador det bety-är störstana av av

delse arbetet vid vissa tidpunktergivna kontrolleras sakkunnigatt av en
besiktningsman. Avtalssystemet innebär dock möjligheterna föratt
konsumenten åberopa fel begränsas. feletVar upptäckbart vidatt en
besiktning får det åberopasinte det inte antecknats besiktnings-om av

besiktningsutlåtandeti eller påtalats konsumenten vid be-mannen av
siktningen. Inom månader från entreprenadtidens harutgång docktre
konsumenten generell påtala fel.rätt atten

Vid användandet finns det,ABS 95 till skillnad från konsument-av
tjänslagen, krav på derme skall ha försäkrings-entreprenören att ett
skydd till tryggande konsumentens anspråk.av

betyderDet i sammanhanget dock ABS 95 används imest är attsom
kombination med den tioåriga småhusgarantin med produktionsgaranti
och ansvarsutfåstelse. Enligt utredningens innebärmening detta klarten

trygghet för konsumenten vadstörre följer konsument-än som av
tjänstlagen. Vidare ska framhållas reglerABS 95:s lägstatt om en som
tvåårig garantitid innebär för samtliga felentreprenörenatt svarar som
framträder under denna tid liksom skador inteentreprenören görom
sannolikt dessa beror på olyckshändelse eller vanvård,att onormalt
brukande eller dylikt från beställarens sida.

7.5.4 Undersökning konsumentens situationav

I 1992/93:24 "Bygga vågar det" har konsumentver-rapport eget man-
ket undersökt förhållandena mellan konsumenten och dennes motparter
vid förvärv styckebyggda småhus. Motpartema husfabri-utgörsav av
kanten, den lokale försäljaren och olika Syftet medentreprenörer. un-
dersökningen utreda hur förhölldet sig med konsumentproble-attvar

vid förvärv småhus. I framhålls det oftarapporten att ärmen av nya
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kontakternaden lokale husförsäljaren sköter del medstoren avsom
konsumenten. viktig uppgift för försäljaren boen-En upprättaär att en
dekostnadskalkyl enlighet med Konsumentverkets riktlinjer. före-i Det
kommer konsumenten uppfattar han har beställtsituationen såatt att en
totalentreprenad husförsäljaren denne kon-åtar sig upprättanär attav
trakt med materialleverantör ochandra såsom entreprenör.motparter,

har alltså ålagts byggherreansvar enligt PBL, harKonsumenten ett men
erfarenheten ofta oklar bild vilkenenligt Konsumentverkets ent-en av

vilka han har ingåttreprenadform han har haft, d.v.s. motparter som
åtagande.avtal med och omfattningen respektive motpartsav
statistisk undersök-redovisasfrån KonsumentverketI rapporten en

inflyttningskla-omfattar samtliga småhusning 6 % varsom av nya som
Undersökningen bygger påandra halvåret respektive 1991.1989ra

boendekostna-intervjusvar från köparna. köparna40 % attuppgavav
fall berodde denden hade blivit högre kalkylerad, dessai 42 %än av

produktionskostnaden hade blivithögre kostnaden enligt köparna på att
utfördes besiktningar iunderskattad. Enligt köparnas uppgifter så inte

fallen hade slutbesikt-erforderlig fjärdedelmån; endast knappi aven
färre fall.hade genomförts iskett och garantibesiktningarning ännu

gällande fel och skadorEftersom möjligheterbyggherrens göraatt en-
till vad har framkommitligt Standardavtal området koppladpå är som

utförtsdessa har ivid sådana besiktningar det allvarligt inteså är att
flera fall.

småhusvid förvärvbild konsumentens situationDen somavav
bör dockframgår Konsumentverkets oroväckande. Detärrapportav

ofta köpsstyckebyggda småhus i delardenna behandlarattnoteras som
uppförs deladfrån försäljare och sedan påhusfabrikant viaen en som

konsumentköplagen idag,Vid köp husdelar användsentreprenad. av
kompletteraseftersom Standardavtal brukas i dessa fall, AA 94,det som

fram-lagen Som hardenna lag, inskräkningar inågra görsutan attav
misstankar konsumenter i integått i avsnitt 7.4.2.6 så finns att ettom

bostadsbyggnadssubventionobetydligt antal fall vid ansökan statligom
husen för påde avtal för uppförande såinte har ingåtts attanger som av

för erhållandesmåhusgaranti blir villkorvis undvika avtalatt ett avom
det tänkas avtal inte påstatlig bostadssubvention. Vidare kan att anges

enligt småhusga-inrådan husförsäljare vill minska åtagandesittav som
dessa småhusförvärv skulle ökarantin. Skyddet för konsumenten vid

byggfelsför-utredningens förslag låta småhusen omfattasatt avom om
obligato-byggfelsförsälcringensäkringen går i och medigenom äratt

själv,utförs byggherrenrisk och omfattar alla arbeten inte utanavsom
vidare försäkringsbolagetdessa behöver särskilt. Det ärstt somanges

fallet vid småhus-enligt försäkringsavtalet och inte,ansvarig ärär som
husförsäljför delad första handgaranti entreprenad, i aren.
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Slutsatser7.5.5 och förslag

det gällerNär köp och tjänster omfattas försäkringsobligatorietsom av
enligt lagen byggfelsförsälqing så det försäkringsavtaletär ärom som

betydelse för konsumenten,störst inte avtalet förhållandei till sälja-av
ren/entreprenören. konsumentensFör möjligheter eventuella felatt
och skador åtgärdade det underordnad betydelseär detta avtalav om
grundar konsumentlagstiftningsig på eller standardavtal. När fel eller
skador uppkommer i huset så det försäkringsbolagetär konsu-som

vänder sig till för rättelse.menten Det omfattningen detta försäk-är av
ringsskydd betydelse och inte avtalsförhållandetär medsom ent-av
reprenören/säljaren. Detta gäller dock först sedan försäkringen har trätt
i kraft, d.v.s. arbetet färdigställtnär och godkänt.är Det bör vidare no-

byggfelsförsäloingen kanteras subsidiäratt i förhållande till ettvara
garantiâtagande, det inte visar sig den har utställt garantinattom som
inte kan fullgöra förpliktelser.sina

Under produktionstiden saknar konsumenttj änstlagen allti väsentlig
betydelse. Under denna tid kan ABS 95 med säkerhet utgöra ettanses

konsumentskydd. Besiktningsförfarandena,gott försäkrings-ävensom
givama har intresse ändamålsenliga för få arbetet utförtär kor-attav,
rekt. Avbetalningsreglerna förmånliga för konsumenten,är alltidsom
har innehålla l0 kontraktssurnrnanrätt % fram tillatt entreprenadensav
godkännande. reglerDessa liksom bestämmelserna de ochom ansvars-
allriskförsälcringar skall hållaentreprenören att tryggasom avser even-
tuella anspråk från konsumentens sida.

Under garantitiden får konsumenten utvecklat skydd för felett mer
och skador avtalet med näringsidkaren konsumentla-ängenom genom

Garantin innebär näringsidkaren för alla uppkomman-attgama. svarar
de fel och skador, kanhan inte sannolikt dessa berorgöra påattom
förhållanden inte hänförliga till honom. Bevisbördanär åvilar så-som
ledes näringsidkaren och skulle denne inte kunna fullgöra sitt åtagan-
den enligt garantin så åligger det försäkringsgivaren till byggfelsförsäk-
ringen ersättning i enlighet med försäkringsavtalet.att utge

För utöka konsumentskyddet under produktions-att och garantitid
finns, tidigare anförts, möjlighet i standardavtalen användsattsom som
i konsumentförhållanden införa liknande bestämmelse i AB 92en som

lämnande säkerhet till beställaren/konsumenten, vilket skulleom av
konsumentens anspråk vidtrygga konkurs. Något så-entreprenörens

dant skydd för konsumenten finns inte konsumentlagstiftningen.i
Efter garantitiden får köpe- eller entreprenadavtalet mellan konsu-

och näringsidkaren främst betydelsementen för försäkringsbolagens
näringsidkaren.regressrätt Konsumenten vändergentemot sig till sitt

försäkringsbolag. I detta avtalsförhållande behöver konsumenten inte
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ersättning skall utgå.har försumlig för Detvisa någon varit ärattatt
entreprenad- eller köpeavtalet.ochförsäkringsavtalet gäller intesom

byggfelsförsäkring fel och skadorSjälva syftet med lagen är attom
ansvarig förföregående tvistskall åtgärdas snabbt ärutan om vem som

kaneventuellt ansvarig inte påhinder dendem och är taattutan somav
ändamålsenligtdetkostnadema. Enligt utredningens meningsig är mer
näringsidkarenförsäkringsbolaget ochmellanregressförhållandetatt

konsumentlagstiftning.avtalregleras änett genomgenom
gäller kon-undantag idag iföreslår därför deUtredningen att som

erforderligt avtals-förening medsmåhusgaranti isumentlagstiftning för
finnsbyggfelsförsäkring ochskall gällaskydd fortsättningsvis när av-

tillfreds-säljaren ellerochtalet mellan konsumenten ärentreprenören
Härvid börkonsumentintressen.med hänsyn till allmännaställande

blir vidare idagkonsumenttjänstlagenfrånundantaget ännoteras att
kravet på bygg-ombyggnader omfattaseftersom vissa störreäven av

fallet vid småhusgaranti.felsförsäkring, vilket inte är

Utvärdering lagen7.6 av om

byggfelsförsäkring

Allmänt7.6. l

sikte påbyggfelsförsäkringuppdrag fråganUtredningens i ut-tarom
tillförhåller sigförsäkringsproduktemaoch hurformningen lagenav

Huruvida de bygg-innehållet lagen.utvärderas idet följandelagen. I
uppfyller lagens in-erbjuds marknadenidag påfelsförsälqingar som

behandlas i avsnitt 7.7.tentioner
kraft drygt fyra år,endast i ibyggfelsförsäkring har varitLagen om

verkan ochvärdera dessmöjligheternakraftigt inverkar påvilket att
byggnadsar-Byggfelsförsälcringen tecknas innanändamålsenlighet. ett

färdigställts. förekom-sedan det Igälla förstpåbörjas, börjarbete men
för sådanundantagregelmässigtbyggfelsförsäkringarmande görs

och skadorinnebär felgarantiavtal, vilkettäckskostnader attsom av
försäkring-slutbesiktning inteår efterupptäcks inom två ersätts ursom

fullgörakan sittsjälv intehar ställt garantinsåvida deninte utsomen
anspråkkan ibyggfelsförsäkringen inteåtagande. innebärDetta tasatt

Hittills har såvittefter flera år.flertalet fall förstförrän efter tid, ien
tillfällevidbara utbetalatsförsäkringsersättningutredningen erfarit ett

garanti-kunde fullgöra sittinteberodde påoch detta entreprenörenatt
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åtagande. Endast något försäkringsfall har inträffat sedan garantitiden
löpt Byggfelsförsälcringen långsiktigtut. åtagande,är bådeett men
produkten och försäkringsobligatoriet har bara funnits i några år. Det är
inte möjligt riktigt utvärderingatt göra med byggfelsför-systemeten av
säkringar förrän det har gått elvaminst år från lagens ikraftträdande.
Först då har försäkringstiden löpt för försäkringar.antal bak-Motut ett
grund bostadsproduktionen har lågatt varit under den tid bygg-av som
felsförsälcringen har funnits tillgänglig på marknaden dröjer det säkert

längre innanännu det går få nödvändigt statistiskt underlag föratt att
dra några säkra slutsatser vad gäller risk- och premieberälcning.t.ex.

riktigEn utvärdering lagen byggfelsförsälcring såledesär än-av om
inte möjlig genomföra eftersom underlag för sådanatt inte före-nu en

ligger. Vissa tillärnpningsfrågor har emellertid aktualiseratsm.m. som
det finns skäl diskutera. Utredning har funnit anledning föreslåatt att
vissa ändringar i lagen bl.a. utvidgning tillämpningsområdet tillen av
följd samordning försäkringssystemen för småhus och flerbo-av av
stadshus.

7.6.2 Tillämpningsområdet

7.6.2.1 Inledning

Utredningen har i uppdrag bedöma det behövs ändringar ochatt om
kompletteringar lagen byggfelsförsälcring vad gäller tillämp-av om
ningsområdet. Härvid skall utredningen enligt direktiven la-pröva om

skall omfatta andra byggnader flerbostadshus.även Vidare skallängen
hanteringen ombyggnader föremål för utredningens gransk-av vara
ning. harDärutöver kopplingen till näringsidkarbegreppetäven prövats.

7.6.2.2 Vilka byggnader skall omfattas kravet påtyper av av
byggfelsförsäluing

Utredningen föreslår ingen ändring förhållandet obligatorietattav
med byggfelsförsälcring endast gäller bostäder huvudsakligensom

föranvänds bruk. Kravet på byggfelsförsäkring bör dockpermanent
enligt utredningens mening utvidgas till gälla samtliga småhus föratt
permanentboende.
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gäller lagen byggfelsförsäk-framgår den första paragrafenSom omav
byggnad tillpermanentbostäder. tillräckligtring Det övervä-är att en

skall omfat-permanentbostad för dendel skall användasgande attsom
Byggfelsförsäkring behövs dockbyggfelsförsäloing.kravet påtas av

försälcringsg ochtvåbostadshus sådant garanti-,inte för och när etten-
bostadsfinansiering.villkor för statlig Här-avtalsskydd finns utgörsom

konsumentanpassadesmåhusgaranti ochåsyftas alltså förekomstvid av
omfattar såledesbyggfelsförsälcringentreprenad/köpeavtal. Lagen om

gäller försmåhusgarantiflerbostadshus,både småhus och när ettmen
från försäkringsobligatoriet.småhus undantas detta

utred-föreslårförts i avsnitt 7.4enlighet medI resonemanget som
tillämplig allaskall påbyggfelsförsäkringlagenningen att varaom

småhusgaranti.för förekomstundantagpermanentbostadshus, utan av
därförparagraf bort.första börnuvarande andra stycket i lagensDet tas

till föregångaren,byggfelsförsäkring ochtill lagenförarbetenaI om
flerbostadshusuteslutandebyggnadsgaranti, talaslagen nästan omom

småhusenförutsatt ilagstiftaren tidigare hardet tydligtoch attär att
byggfelsförsäk-förställetskall omfattas småhusgaranti iprincip av en

utformningbyggfelsförsäkring till sinDärför lagenring. är anpas-om
förekommer detpraktikenflerbostadshus. Isad till tillämpas påatt

föranvänds småhus.byggfelsförsäkringenemellertid redan idag att
möjligttidigarebeskrivitsdet ersättaSedan mitten år 1996 attär somav

ansökan statligavidbyggfelsförsäkringmedsmåhusgarantin omen
byggfelsförsäk-utfärdasSkandia såuppgift frånräntebidrag och enligt

förslagUtredningensobetydlig omfattning.för småhus i interingar en
till gällaskall utvidgasför lagentillämpningsområdet attatt gene-om

erfordras.dändringar i lageninnebär följför småhus vissarellt även att
byggnadsgaranti,till lagenmed förslaget1990/91 :89I somomprop.

diskuterades frågan lagenbyggfelsförsälqing,föregick lagen omom
bak-16.bostadshus se Motandra byggnaderskulle änäven s.avse

byggande arbets-vidförstärkta för aktörernagrund det avansvarav
ansågs detarbetsmiljölagen inteändringar ienligt förslagetplatser om
för kontor ochfå till stånd garantisystemlika angeläget snabbt ettatt

Vad gälldearbetsmiljölagstiftningen.andra lokaler omfattas avsom
framhölls viktenvård ochlokaler för undervisning, avannan omsorg

rimli-funktioneregenskaper ochbyggnaderna uppfyller alla deatt som
inskärpa bl.a.skälfinnas speciellaställas det kanbör attsamt attgen

på sådana bygg-inomhusmiljön vid arbetenförentreprenörens ansvar
Samtidigt påpekadeskänsliga vistas.nader där typiskt sett personermer

därför börochdet allmännabyggnader oftastdessa attägsatt manav
lokalerna.brister iåtgärder vidtasräkna med behövligakunna motatt

byggnads-omfattaslokaler ansågs behövaheller dessaInte typer avav
till början.åtminstone integarantin, en
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Bostadsutskottet anförde i sitt betänkande l990/9lzBoU s.1 l19 att
det vikt efter tids erfarenheteratt övervägasystemet attvar av en av
låta lagen byggnadsgaranti omfatta flera byggnader,typer näm-om av
ligen småhusen oaktat befintligt garanti-, försäkrings- och avtals-
skydd, daghem, skolor och andra miljöer där barn och ungdomar vis-

kontorslokaler.tas samt
Med hänvisning till den prövning gjorts vid utarbetandet la-som av

byggnadsgaranti, uttalas i propositionen till lagen byggfels-gen om om
försäkring med med obligatorisk byggfelsförsäkringävenatt ett system
bör erfarenhet vinnas innan utvidgning tillämpningsområdeten av

prop. 1992/932121, 19.övervägs s.
iDet sammanhanget intresseär på marknaden före-att notera attav

kommande byggfelsforsälçringar möjliga teckna för objektär ävenatt
ligger utanför obligatoriet. Skandia beräknar så mycket 25-attsom som

30 de% avtal byggfelsförsäkringar bolaget har tecknat gäl-av om som
ler objekt inte omfattas lagen. relativt delEn härav harstorsom av av-

kommunala byggprojekt, såsom äldreboende, lekskolor,sett skolbygg-
nader och vårdhem. har enbart försäkratWasa fem objekt utanför obli-
gatoriet, bl.a. skola, och det har hänt harWasa nekat försäkraatt. atten
objekt inte omfattas lagen.som av

Utredningen finner skyddsbehovet utanför bostadsområdet fram-att
för allt sig gällande för dagisbarn, skolelever ochgör patienter som
vistas i daghem, skolor och vårdhem och liknande. lo-Det sigrör om
kaler där typiskt känsligare för dåliga inomhus-ärsettpersoner som
miljöer vistas under lång tid. Nämnda kategorier människor har svårt

själva påverka sin situation i aktuellt avseende. direktNågot avtals-att
förhållande med fastighetsägaren föreligger inte. Att reparations- och
ombyggnadsarbeten för komma till med byggfel och skadoratt irätta
byggnaden ofta blir mycket kostsamma kan naturligtvis innebära att
nödvändiga åtgärder inte vidtas inom rimlig tid, eller inte alls. lös-En
ning sådana problem kan tänkas nås inom för medsystemetav ramen

dettabyggfelsförsäloing. Härvid bör dock intepoängteras att system
omfattar befintligt byggnadsbestånd i avseende ombyggnads-änannat
arbeten viss dignitet.av

Utredningen konstaterar sådana erfarenheter iatt systemetav som
förarbetena till lagen förutsattes föreligga underlag för prövningsom en

utvidgning lagens tillämpningsområde till andra typerav en av av
byggnader bostäder harinte nåtts. Därtill kommerän de bygg-ännu att
felsförsälaingar erbjuds på marknaden tillgängliga för and-är ävensom

objekt dem omfattas försäkringsobligatoriet.än Ansvarsfullara som av
och förutseende fastighetsägare torde därför vid nyproduktion och om-
byggnader försäkra risken framtidaöverväga utgifter föratt attav
komma till med fel byggnadeni och skadorrätta till följd sådana fel,av
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för på så skydda tredje byggnaderna.vistas i Tillräck-sättatt man som
liga kanskäl enligt utredningens uppfattning föreliggainte förnu anses

utvidga försäkringsobligatoriet utanför bostadssektom.att

7.6.2.3 skall utföra byggnadsarbetena för lagen skallVem att
gälla

gällapå byggfelsförsäkring bör enligt utredningenKravet oavsett
byggnadsarbetet näringsidkare ellerutförs inte.om av

byggfelsförsälqing gäller näringsidkare uppförKravet på när en en
byggnad. åsyftas med detta näringsidkarbegrepp.Frågan är somvem

den låter uppföra hus ellerRent språkligt kan det antingen ettvara som
förarbetenden faktiskt uppför byggnaden till lagenIsom avses.som

frågan. 1992/932121byggfelsförsäkring hittas inte på Isvaret prop.om
enskilda bestämmelsers.17 vägledning vid tillämpningframgår att av

förarbetena till lagenlagen byggfelsförsäkring kan hämtas fråni omom
bestämmelser den förra 1a-byggnadsgaranti, eftersom alla ii sättstort

klargörande uttalandehar gårmotsvarighet i den Någotgen senare.
förslag till1990/912189 med lagdock inte finna här heller. Iatt prop.

uppfördbyggnadsgaranti 29 "Byggnaden måstesägs: vara avom
uppför byggnadden näringsidkare. endast denDet ärär ensomsom

skyldig ha garanti enligt la-utför ombyggnadsåtgärder är attsomresp.
det förslagför lag tidigare harFörebilden dennagen." nämntsvar som

arbetsgruppen förentreprenadgaranti utarbetadestill lag om som av
1990:14 Byggnadersfrågor sjuka hus betänkandet Ds in-irörsom

föreslcrevomhusmiljö lagförslag garantiDetta när entreprenörenm.m.
bostadsbyggnad.uppförpå uppdrag konsumentänav annan

byggfelsfor-vad har erfarit så tolkas lagenEnligt utredningen om
dvs. den för räkningsäkring allmänt så det byggherren,åratt som egen

utför eller låter utföra byggnadsarbete, skall näringsidkare.som vara
den tolkningen undantaget i lDetta rimliga § 2även st.synes vara om

byggfels-då undantag från kravet pånågot Där görsegenartat.synes
försäkring tvåbostadshus sådant garanti-, för-i fråga och när ettom en-

villkor för statlig bostadsfi-säkrings- och avtalsskydd finns utgörsom
avtal förnansiering. på småhusgaranti och konsumentanpassatKrav

enbartställserhållande statlig bostadsbyggnadssubvention om pro-av
och tvåbostadshus, ochjektet nybyggnad egnahem, dvs. en-avser av

dethuset eller flera fysiska ellerägs om avser upp-om av en personer
bostadsrätt.förande upplåts med detoch tvåbostadshus Nären- somav

omfattas byggnadennäringsidkare beställare så inteinte är ärsom
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huvud kravet byggfelsförsälcring,över påtaget varför undantagettav
från huvudregeln onödigt dessa fall.iär

bakgrundMot utredningens förslag lagen byggfelsförsäk-attav om
ring skall omfatta småhus krävs ändring regelnäven det måsteatten av

näringsidkare uppför byggnad för kravet bygg-påattvara en som en
felsförsäkiing skall bli gällande. Enligt utredningens mening bör även
andra hus småhus omfattas sådan ändring.än Kopplingen till nä-av en
ringsidkarbegreppet har lett till tillämpningssvårigheter, bygg-närt.ex.
herren/beställaren bostadsrättsförening eller kommun.är Moten en
bakgrund lagens skyddssyften utredningen ingen anledning tillav ser

begränsa tillämpningsområdet påatt angivna praktikenvis. I torde den-
ändring i lagen inte någon betydelse, lagen blirstörre änannat attna

lättare förstå och tillämpa. lagens förstaAv paragrafatt bör dockatt
framgå det byggherren skyldig teckna byggfelsförsäk-äratt är attsom
ring, dvs. den för räkning utför eller låter utföra byggnadsar-som egen
betena.

7.6.2.4 Vilka byggnadsarbeten förutom uppförande byggnadav en
skall omfattas lagen byggfelsförsälcringav om

Utredningen föreslår det, förutom uppförande byggnad ochatt av
tillbyggnad, endast sådana byggnadsarbeten kap.i 9är som avses
2 § 1 3 plan- och bygglagen skall omfattas kravet påst. p. som av
byggfelsförsäkring.

Kravet på byggfelsförsälcring gäller för uppförande pennanentbo-av
stadshus och vissa andra åtgärder på sådana byggnader. För att en an-

åtgärd uppförande skall omfattas försäkringsobligatorietän skallnan av
åtgärden fordra bygganmälan och förlänga byggnadernasavsevärt
brukstid. harDet under utredningsarbetet framkommit denna be-att
skrivning har vållat tillämpningssvårigheter. Osäkerhet föreligger om
vilka åtgärder förutom uppförande byggnad fordrar försäkringav som
och tolkningen i olika kommuner inte enhetlig. finns där-sägs Detvara
för anledning lite beröra omfattningen lagens tillämp-att närmare av
ningsområde i detta avseende.

vilka fallI byggherren skall bygganmälan till byggnads-görasom
nämnden före byggstart framgår kap9 2-3 PBL. Det räcker dockav
inte med åtgärden fordrar bygganmälan för den skall omfattasatt att av

Åtgärdenförsäkringsobligatoriet. skall förlänga byggna-även avsevärt
dens brukstid. Motsvarande avgränsning tillämpningsområdet gälldeav

för byggnadsgarantin.även knyterAvgränsningen till den definitionan
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kap.ombyggnadsbegreppet tidigare stod i ll § PBL.3 I propo-av som
uttalade departe-1985/86:1 507-509till prop.sitionen PBL s.

brukstid.följande till förtydligande begreppetmentschefen av
sammanhang den tidbyggnads brukstid i detta"Med var-menasen

användas för sitt ändamålförväntas kunnaunder byggnad normalten
utförs medvanligt underhåll åter-andra ingrepp sådantänutan som

Brukstiden kan oftastdenna tid.kommande mellanrum under motsvara
ursprungligenför de investeringarden normala avskrivningstiden som

har i byggnaden. / /gjorts -
brukstid innebärförlängdändringen skall leda tillAtt avsevärt atten

användas förkomma sitt/ /därefter kan bedömasbyggnaden än-att-
längre tidändringar underdamål ytterligare änavsevärtutan somen

skall såledesfallet. Bedömningen isannolikt skulle görasannars vara
förhållanden kanperspektiv och detekniskt-ekonomisktett somavse

ombyggnadstillfállet/ /förutses vid -
särskildmedför ingrepp,fall medför intevissa arbeten,I storasom

förlängd brukstid i den meningbyggnaden / / får avsevärtatt somen-
arbetena innebärinträffa intenämnde. kanjag Detta attäven omnyss

redan finnsde funktioner ifunktioner tillförs, endast attutan somnya
boende kankravförnyas de bättre debyggnaden så väntasmöteratt

badrum, kombi-ellerkökställa under lång tid. renoveringEn ettettav
fallleder många tillelledningar, ibyte ochnerad med rörstammarett av

ändringarytterligarebrukasbyggnaden kan fortsätta utanatt att --
enligtförväntas. minkunde Detlångt den brukstid ärutöver annarssom

ombyggnad förhänförs tilländringangeläget sådanmening attatt en
får de egenska-den byggseller den delsäkra byggnadenatt omav som
under läng-skall brukasbyggnader,samhället att ensomper som anser

skall ha. / -/tid,re
skall hänförastill ombyggnad inteföljerdet harAv jag sagt attnu
vidtas förarbeten måstevanligen bygglovspliktigasådana inte un-som
dess brukstid.upprepade tillfällen underunderderhållet byggnadav en

andra åtgärderkrav på ikunna utlösaSådana arbeten skall således inte
härunderhållsarbetensådanabyggnaden. Exempel på ärsom avses

takomläggningbadrum, ommålning,byte inredning i kök och avav
Åtgärder syfte hållavidtas enbart ioch byte golvbeläggning. attsomav

rationell drifteller främjabyggnaden tekniskt skicki ett attgott aven
hänförs tillåtgärdernabyggnaden bör heller föranledainte i sig att om-

byggnad, åtgärderna kräver bygglov."även om
ombyggnadsbegreppet iden legaldeñnitionenEnligt tidigare av

förlängdebyggnadsåtgärdendet tillräckligtPBL avsevärtattvar
mindre slag,ombyggnaderbrukstiden för del byggnaden. För att avav
byggnadsga-skulle omfattas lagenenstaka lägenhet intet.ex. omaven

ombyggnadertill sådanabegränsades tillämpningenranti avsevärtsom
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förlängde hela byggnadens brukstid prop. 1990/91:189 17. Dettas.
gäller för lagen byggfelsförsälcring.även om

Huruvida åtgärd sådan byggfelsförsälcring erfordrasär att avgörsen
byggnadsnämnden i varje enskilt fall.av

har till utredningen frånDet flera håll framförts önskemål om en
förenkling lagen det gäller vilka ombyggnader skall omfat-närav som

krav på byggfelsförsälcring. lagenOm kan tydligaretas i dettagörasav
avseende blir det lättare för den enskilde byggherren bedömaatt när
han måste teckna byggfelsförsälcring, handläggningen byggnads-i
nämnderna underlättas, enhetlig bedömning främjas och försäk-en
ringsgivares möjligheter bedöma marlmadsunderlaget för byggfels-att
försäkringar ökar. På dagens byggmarknad, där ombyggnadsarbetena
spelar betydande roll, detta vikt.ären av

Utredningen föreslår definition begreppetingen ombyggnad. Detav
väsentliga krav på byggfelsförsälcring föreligger byggnadsar-är att när
betena typiskt sådant slag följderna fel i konstruktion,ärsett attav av
material eller arbete kan orsaka allvarliga och kostsamma skador som
inte omfattas fastighetsägarens sedvanliga försäkringar i övrigt. För-av
säkringskravet bör utformas så oklarhet för byggherren i frågan iatt
möjlig mån undviks.

Frågan byggnadsarbete omfattas försäkringsobligatorietettom av
bör komma till prövning i samband med byggherrensenast attupp

veckorminst innan arbetenas påböijande bygganmälan tilltre gör en
byggnadsnämnden. Bygganmälningsplikt föreligger enligt kap9 2 §

arbetenaPBL om avser

uppförande eller tillbyggnad byggnadav en
vissa angivna åtgärder gällande andra anläggningar byggnaderän
sådana ändringar byggnad berör konstruktionen deav en som av
bärande delarna eller påverkar dess planlösning,avsevärtsom
installation eller väsentlig ändring hissar, eldstäder, rökkanalerav
eller andordningar för ventilation byggnaderi
installation eller väsentlig ändring anordningar för Vattenförsörj-av
ning eller avlopp byggnaderi eller inom tomter
underhåll sådan bebyggelse med särskild bevaranderättav som om-
fattas skyddsbeståmmelserav
rivning omfattas krav på rivningslov.som av

punktenFörutom l det alltså punkterna beskriver sådana3-5är som
byggnadsarbeten kan bli föremål för krav på byggfelsförsälcring.som

frågaI åtgärder enligt punkten 3 bör enligt utredningens meningom
ändringar byggnad berör konstruktionen de bärande de-av en som av

Övrigalarna omfattas kravet byggfelsförsälcring.på åtgärderav som
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kräver bygganmälan skallenligt denna punkt påverka byggna-avsevärt
dens planlösning. Enligt kommentaren till Plan- och bygglagen Didön

börm.fl. detta innebära byggnadsåtgärden aktualiserar tillämpning-att
tekniskt krav någon betydelse. Hit hör två bostadslägen-ett atten av av

heter slås till enbostadslägenhet delas till flera ochatt attsamman en,
från lägenhet överförs till räknasDäremot tillutrymme en en arman.

sådana åtgärder enstaka dörröppning ellerinte tillslutsatt tas uppen
inom och bostadslägenhet. Enligt Didön m.fl. kan inredningen samma

på vinden till villa påverka planlösningeninte iettav rum en anses av-
bostadslägenhetsevärd mån, däremot inredande på förutav enmen en

oinredd vind. Enligt utredningens uppfattning kan sådana byggnadsåt-
gärder allmänt sådani kap. § 3 ingripan-9 2som avses p anses vara av
de karaktär försäkringsobligatoriet.de bör omfattasatt att

Vad sedan gäller dessainstallationer enligt 4-5 så kan vid felp. or-
saka mycket allvarliga skador obligatoriskt försäk-motiverar ettsom
ringsskydd. Flertalet skador torde dock normalt omfattasdessaav av
fastighetsförsälcring villaförsäluing. Kostnader för skadoreller som
normalt täcks fastighetsförsäkringen undantas regelmässigt frånav er-

Kostnadersättningsskyldigheten enligt byggfelsförsäkringen. för skada
sådana elfenomen ochpå liksom skada brand,system som genomavses

fastighetsför-utströmmande vätska och torde normalt täckasånga av
Är omfattandesälu-ingen/villaförsälqmgen. installationsarbetena så att

de eller deberör konstruktionen de bärande delarna avsevärtomav
påverkar byggnadens planlösning innebär utredningens förslagså att
åtgärder enligt obligatoriet arbetena under allaskall omfattas3 attp. av

denförhållanden krävs byggfelsförsäkring för åtgärden. här bak-Mot
grunden utredningen särskilt skadefall på grund instal-anser som av-
lationerna faller utanför vad omfattas byggfelsför-regel ensom som av
säkring det tillräckliga skäl för kräva bygg-inte föreligger att attatt-
felsförsäkring skall föreligga för installationer enligt punkterna 4 och

Byggfelsförsäkringens omfattning7.6.3

Inledning7.6.3.1

Enligt huvudregeln skall byggfelsförsäkring täcka skälig kostnad fören
avhjälpa fel konstruktion, materiali byggnadens i ianväntsatt som

byggnadsarbetet kostnadeller utförandet arbetet och skälig föri attav
avhjälpa skador byggnaden orsakats felet. bygg-på Lagen omsom av

försäkringsgi-felsförsäkring innehåller bestämmelser enligt vilkadock
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olikapå har begränsasätt försäkringensrätt omfattningen.att Ivaren
detta avsnitt behandlas undantaget för skador normalt omfattassom av
andra försäkringar, möjligheten föreskriva skallatt förägarenatt svara
viss självrisk möjligheten begränsa försäkringsersättningensamt att till

beloppvisst byggnad och till visst belopp för samtliga byggfels-ettper
försäkringar har meddelats under år.ettsom

7.6.3.2 Undantag för skador omfattas andra försäkringarsom av

Utredningen föreslår undantag inte skall få för andra skadoratt göras
sådana normalt täcks fastighetsförsäkring,än villaförsälcringsom av

och maskinförsälcring.

I 2-3 lagen§§ byggfelsförsäkring regleras vad byggfelsförsäk-om en
skallring omfatta. Av 2 framgår§ 2 försäkringen inte behöverst. att

omfatta skador normalt täcks andra försäkringar såsom fastig-som av
hetsförsälcring, maskinförsälcring och allrislcförsäkring. Möjligheten att
undanta sådana skador i propositionen till lagen byggfels-upptogs om
försäkring se 20 sedan Försäkringsförbundet, Skandia och Folksams.
m.fl. i den föregående remissomgången påpekat premierna skulle bliatt
orimligt höga byggfelsförsäkringen skulle omfatta kostnaderna förom
sådana skador omfattas fastighetsägarens sedvanliga fastighets-som av
försäkringar. Eftersom det angeläget förpremien byggfelsför-attvar
säkringen skulle hållas lågpå nivå och då risken för fastighetsägareatt
framdeles skulle underlåta teckna sedvanliga försäkringar för fastig-att
heten framstod liten infördes möjligheten för försäkringsgivarensom

undanta kostnader normaltatt sådana försäkringar.ersättssom ur
Det viktigt det lagen klartär och tydligt framgår vad skallatt av som

omfattas byggfelsförsäkring. regelEn för försäkringsgi-rättav en om
undanta skador omfattasatt andra försäkringartypervare som av av

måste tydlig och enligt utredningens mening absolut. Genomvara att
hänvisa till andra försäkringar såsom fastighetsförsälcring m.fl. antyds

uppräkningen i lagtexten endastatt exempel försäkringstyperpåutgör
tillåts minska omfattningen byggfelsförsäkringen.att börSåsom av

inte fallet. skäl förEtt lagtexten har formuleratsattvara som en ex-
emplifiering kan risken för de sedvanliga försäkringar fas-attvara som
tighetsägaren för skydda sin egendom ändrar utseendetar ochatt namn

tiden. Utredningenöver timer dock både fastighetsförsälcring ochatt
maskinförsälcring så vedertagna begrepp dettaär problem inte moti-att

otydlig lagtext. sammanhangetI bör framhållas det för-ärverar en att
säkringsgivaren vid hartvist visa skada normalt täcksatt attsom en av
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byggfelsför-försäkring minska det ansvarsområdesådan får somsom
säkringen enligt huvudregeln skall täcka.

alltså enligt utredningens förmenandeUppräkningen lagtexten böri
"andra försäkringaruttömmande. bort orden såsom"Genom att tavara

finns skäldetta. kan heller detuppnås Utredningen inte göraatt attse
detde Snarare såundantag för andra försäkringar ärän nämns. attsom
harinskränkas. Enligt vad utredningen erfa-listan med försäkringar bör

allmäntallriskförsälcringar intefrån och andra nämligenrit ärexperter
skallbyggfelsförsäkringförekommande hos fastighetsägare. En

byggnadsfel kon-kostnader för skador har orsakats itäcka av ensom
byggnadsarbetet eller felfel i istruktion, i material använts avsomav

skulle omfattasdessa skadorutförandet arbetet. Vilka som av enavav
få klarhetmöjligtfastighetsägares allriskförsälcring har inte varit att

byggfelsförsäkringen.frånförslår möjlighetenUtredningen göraattatt
allrisk-normalt täcks fastighetsägaresundantag för skador av ensom

bort.försäkring tas
till fullooch tvåbostadshusenföreslårEftersom utredningen att en-

undantaget förbyggfelsförsäkring börmedskall omfattas systemetav
småhusförvillaförsäkringarandra försäkringar omfatta äräven som

motsvarigheten till fastighetsförsälqingar.

Självrisk7.6.3.3

regleras i lagen påstorlek skallföreslår självriskensUtredningen att
småhus bör självrisktillåtet belopp bestäms. Förså vis högstaatt ett

allmän för-basbelopp enligt lagenmed halvtfå högsttas ut ett om
förbeloppet själv-det högsta tillåtnasäkring och för hus börövriga

lag.basbelopp enligtrisk tre sammavara

lämplighetenfrågan23 diskuteras1992/93:l2lI attom avprop.
byggfelsförsäk-storlek lagenför självriskens iinföra övre gräns omen

remissbehandlingen lagförsla-vidnågot hade föreslagitsring, avsom
förfelas vid mycket högsyftet med lagendetta taladeFör attget. en

tillsyn.underlätta Finansinspektionens De-självrisk och det skulleatt
be-skulle lämpligtpartementschefen fann dock det inte attatt vara

omfattasde arbetentak för självrisken eftersomstämma ett som av
storlek.varierande Medmycketkravet på byggfelsförsäkring tan-är av

själva åtgärdaekonomiska förmågaolika byggherrars skildake på att
avvisades lösninganspråkbyggfel försäkringen iutan att ta somen

del produk-storlek till visskopplade självriskens högsta tillåtna aven
dock vikten Finansin-framhållstionskostnaden. propositionenI attav
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spektionen i egenskap tillsynsmyndighet och fortlöpandenoggrantav
kontrollerar lagen kringgås för höga självriskerinte se häratt genom

30. Finansinspektionen böra hänsyn till bl.a. omfatt-även tas. anses
byggnadsarbetenaningen och byggherrens ekonomiska förmåga,av

byggnadenvarvid det skall beaktas kan komma bytaäven ägareatt att
under försäkringstiden.

betänkandet Försäkringsrörelse förändringI SOU 1995:87, i fö-
reslår Försäkringsutredningen skälighetsprincipenden s.k. bortatt tas

försäkringsrörelselagen. skälighetsprincipen kravinnebär på premie-ur
och kostnadsskälighet, krav skäliga avtalsvillkor och kravpå på skälig
skadereglering. Försäkringsutredningen har gjort bedörrmingen skä-att
lighetsaspelcter och kostnader kan tillgodoses bättrepå premier sätt

lagfást frihet fråga produk-skälighetsprincip. Större iän genom en om
tutfomining informationoch prissättning parad med ökade krav på och
andra konlqeta skyddsregler förordas. på villkorsskälighet ochKraven
skälighet skadebehandlingen bör enligt Försäkringsutredningen fort-i

den gällersättningsvis regleras lagstiftning avtal påävengenom som
andra områden se ff.109 Såvitt försäkringsvillkor i kon-a.a.s. avser
sumentförhållanden förordar Försälcingsutredningen tillsyn vill-att av
korens skälighet stödKonsumentverket med lagenutövas av av om
avtalsvillkor konsumentförhållanden. Vidare föreslås lageni att om
avtalsvillkor mellan näringsidkare skall gälla för försäkringsvill-även
kor. Enligt villkorsskäligheten efter ansökan tilldenna lag prövas
marknadsdomstolen.

betänkande, därremissutlåtande Försäkringsutredningens Fi-I över
nansinspektionen ställer till skälighetsprincipen bortsig positiv att tas

försäkringsrörelselagen, påpekar Finansinspektionen denna prin-attur
cip inte kan användas i tillsynsverksamheten självrisksättningen iöver
byggfelsförsäkringar förutsattes i förarbetena till lagenpå det vis som

byggfelsförsäkring.om

Finansinspektionen anför:
"Enligt inspektionens uppfattning föreligger redan med existe-nu

rande regelverk inte möjligheter ingripa höga självrisker inomatt mot
byggfelsförsälcring tänkt vid lagens tillkomst.på det Sett isätt som var
förhållandet mellan försäkringsgivare och försäkringstagare kan nämli-

hög självrisk skälig medan den bakgrund detmotgen en vara av
skyddsintresse ligger bakom lagen byggfelsförsäkring kansom om vara

strid medi den lagens bakgrund utredningenintentioner. Mot attav
föreslår skälighetsprincipen avskaffas det nödvändigt uttalan-att är att
dena inspektionens tillsynsansvar vad byggfelsförsälcringom avser ses

under det kommande lagstiftningsarbetet."över
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Med tanke byggfelsförsäkringenpå försäkringtioårigatt är en som
knuten till byggnaden och dessinte så det inte möjligtär ägare, är att

bedöma huruvida självrisk rimlig för framtida Vidare syftarär ägare.en
Ävenbyggfelsförsäkringen till skydda de boende i hus.att ett om en

självrisk skälig i förhållandet mellan försäkringsbolaget och byggna-är
dens så kan den oskälig förhållande till dei boendesägare vara
skyddsbehov.

bakgrund FinansinspektionenMot inte kan fullfölja de tillsyn-attav
suppgiñer såvitt självrisken förutsattes vid tillkomstenavser som av
lagen byggfelsförsäkring aktualiseras åter frågan lämplighetenom om

direkt lageni reglera storleken på självrisken. sådanEn regleringattav
skulle förhindrakunna syftet med lagen byggfelsförsäkringatt om
kringgås för höga självrisker. särskild vikt dettaAv detär närgenom
gäller småhusen fåroch det enskild konsument förär en som svara
självrisken.

Enligt författningssamlingBoverkets får sådant ansvarsåtagande
gäller villkor för beviljande statlig bostadsbyggnadssub-som som av

småhusgarantivention förenas med självrisk högst halvtetten om
basbelopp småhus enligt lagen försäkring.allmän påKravetper om
småhusgaranti för erhållandet räntebidrag gäller småhus ägsav som av
fysiska eller bostadsrättsföreningar. Småhus ägs ettpersoner som av
fastighetsförvaltande fysiskabolag och hyrs till omfattasut personer
således gällerinte bestämmelserna småhusgaranti. i ställetHärav om
lagen byggfelsförsäkring. bör fortsätt-Enligt utredningens meningom
ningsvis halvt basbelopp högsta självrisken förnivå påutgöraett en-
och tvåbostadshus.

byggnaderFör övriga bör taket ligga högre, dels på grund detattav
i regel sig byggnader med högre värde och dels eftersomrör ägareom
till dessa hus oftast har ekonomisk förmåga. Det sigstörre röregen
dock oerhört skilda slag byggnadsarbeten skall försäkrasom somav
och långt ifrån homogen Härtill kommer detägarna utgör en grupp.
faktum byggnaden kan överlåtas under försäkringstiden. viktigaDetatt
i sammanhanget syftet med införandet lagen byggfelsför-är att av om
säkring, d.v.s. skyddet för de boendes inomhusmiljö, inte kringgås ge-

för höga självrisker. oseriös eller kapitalsvag fastighetsägareEnnom
själv får för mycket reparationskostnadenstorsom svara en summa av

kan bli ovillig låta åtgärda fel och skador, sådan under-ävenatt om en
låtenhet innebär risker för byggnaden ska fara illa och de boratt som
där ska dåligt.må

tillämpadeWasa under inledningsskede för försäkringstagarenett en
valfri nivå på självrisken, vilket ledde till självrisknivåema i någraatt
fall uppgår till ansenliga belopp. Sedan har valfrihetenmitten 1996av
för självriskens storlek begränsats till mellan och halvtett ett ettspann



SOU 1997: 177 Byggfelsförsäkring 303

basbelopp.och fem Skandia uppgår självriskema till ellerHos ett, tre
fem basbelopp enligt försäkringstagarens önskemål, dock gäller för
konsumenter högsta självrisk halvt basbelopp. Hos HSB För-etten om
säkrings självriskema till högst basbelopp.AB uppgår tre

inte urholka skyddet för de finner utredningenFör boendeatt att
självrisken inte bör basbelopp för flerbostadshus.överstiga så-Etttre
dant tak bör införas lagen. differentiering högsta självriski Någon av
mellan nyuppförande byggnad och byggnadsåtgärder föreslåsövrigaav

vilken så kan skiljainte. Oavsett arbeten det sig derörtyp som omav
berörsomfattning, hur många boende Detsig iavsevärt ärsom m.m.

tillåtna självriskdärför vikt framhålla införandet högstaatt ettattav av
skall tolkas signal till den skall allmänt gäl-inte nivånattsom en vara

lande.

7.6.3.4 Möjligheten begränsa försäkringsansvaret till ettatt
försäkringsbelopp försäkñngsbesloppoch ett gemensamt

Enligt lagen byggfelsförsäkring får byggfelsförsäkring7 § inne-om en
hålla villkor för fel och skadorförsäkringsgivarens ärattom ansvar
begränsat till belopp byggnad försäkringsbelopp och tillvisstett per

belopp för under kalenderårvisst samtliga försäkringsgivarenett ettav
utfärdade byggfelsförsäkringar försäkringsbelopp.gemensamt Möj-
ligheten begränsa för fel och skador till visst belopp förettatt ansvaret

försäkringsgivaren under utfärdade byggfelsförsäk-samtliga årettav
infördes försäkringsgivarhåll under remissbe-ringar sedan det från

sådanhandlingen lagen byggfelsförsäkring hade påpekats att enav om
meddelabegränsning nördvändig för det skulle möjligt attatt varavar

byggfelsförsäkring och måste kunna begränsasåterförsälcting; ansvaret
till bedömbar Finansinspektionen bekräftade de uppgifternivå.en som

lämnatshade från försälqingsbranschen. l990/91:121,Se 24.s.prop.
har framgått möjligheten begränsaSom så utnyttjasi avsnitt 7.3.2 att

försäkring försäkringsbelopp samtliga aktörertill påansvaret ettper av
byggfelsförsälqingsmarlmaden. bestämsFörsäkringsbeloppet till pro-
duktionskostnaden. Skandia tillbegränsar även ettansvaret gemensamt
försäkringsbelopp för försäkringar meddelas under år.de ettsom

Utredningen har ifrågasatt nödvändigheten försäkringsgi-attav ge
begränsa försäkringsbelopptillsitträtt att gemensamtettvaren ansvar

varje enskild försäkring begränsad till belopp.visst Begräns-när är ett
tillningen belopp innebär onekligen urholkningett gemesamt en av

försäkringsskyddet. Visserligen råder kontraheringsplikt föri princip
försäkringsgivaren varför det kan bli svårt för försäkringsgivaren att
beräkna hur Kontraheringspliktenrisken blir år. docköver ärstor ett
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absolut;inte försäkring får det med hänsyn till skaderiskenvägras om
eller någon särskild orsak finns skäl till detta 10 § lagenannan om
byggfelsförsäkring. I propositionen försäkringsbolag börsägs att ett
kunna meddela försäkring med hänvisningvägra till bolagets be-att en
gränsade kapacitet bolaget sig endast kunna åta sig visstt.ex. ettanser-
försälcringsansvar årligen och nådd måste ytterligarenär gränsen är
åtaganden kunna prop. 1990/91:121, 28. kan därförvägras Det sät-s.

i fråga det därutöver erorderligt begränsa försäkrings-tas är attom
för samtliga under år utfärdade försäkringar.ansvaret ett

Finansinspektionen har tillräcklig erfarenhet inte finnsuppgett att
för bedömning frågan försäkrings-göraatt gemensamten annan av om
belopp den gjordes vid införandet lagen byggfelsförsäk-än som av om
ring. Utredningen finner därmed det för närvarande inte finnsatt un-
derlag för bedöma fortsatt behov begränsning ansvarighetenatt av av
till försäkringsbelopp för de försäkringar försäk-ett gemensamt som en
ringsgivare utfärdar under år.ett

7.6.4 Kontrollen kravet på byggfelsförsäkringattav

uppfylls

7.6.4.1 Inledning

byggfelsförsälcringKravet på kopplat till prövning enligt plan-är en
och bygglagen. lagenI 12 § byggfelsförsäkring det fram-attom anges
går kap.9 12 § byggnadsarbetePBL omfattas försäk-att ettav som av
ringsobligatoriet inte får påbörjas förrän bevis försäkring har före-om

i byggnadsnänmden. Under utredningsarbete har framförtstetts syn-
punkter har motiverat prövning ändamålsenligheten dennaisom en av
bestämmelses utformning och tillämpning.

7.6.4.2 öreteendeF bevis byggfelsförsäkring iav om
byggnadsnämnden

Utredningen föreslår kontrollen byggnadsnämndeni bevisatt av om
byggfelsförsäkring skall innefatta kontroll försäkringsavtaletattav

bindande för försäkringsbolaget.är
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byggfelsförsäkring påbörjasNär krävs får byggnadsarbetet inte förrän
bevis försäkringen företetts för byggnadsnämnden 12 lagen§om om
byggfelsförsäkring och 9 kap. 12 § PBL.

Försäkringsbolagen och tillämpar olikaSkandia Wasa principer för
utfärdande försälqingsbevis. utfärdar bevis försäkringSkandiaav om

försäkringsavtal kräversedan har slutits, medan premienWasa äratt
försäkringsbevis utfärdas. har kommit till utredning-betald innan Det

kännedom haft problem med försäkringsbe-kommun har attattens en
få klartecken till bygg-har företetts för byggnadsnämnden förvis att

Följden har blivitförsäkringen sedan inte har betalats.att attstart, men
betalning försäkringen.byggnadsnämnden har fordrat in bevis Iom av

det förekom-lag byggfelsförsäkring ipropositionen attangesom om
byggfelsförsäkring företes förmande fall tillräckligt avtalär att ett om

finner det finns anledning klar-byggnadsnämnden. Utredningen attatt
förarbetsuttalande bevis försäkring enligttidigare i så måttogöra att om

försäkringsgivaren bindande avtalkap. skall för9 12 § PBL utvisa att
byggfelsförsäk-träffats. fall riskeras det skyddsnäthar I annat att som

skall enskilda fallet där byggherrens avtals-ringen finns i detintevara
uppfyllahar skyldighet sinabrott leder till försäkringsbolaget inteatt att

torde erfordras.förpliktelser. Någon lagändring inte
framhållitsfrån har la-Från fastighetsägarhåll och entreprenörer att

föreliggaföreskrifter byggfelsförsälqing skall innanatt engens om en
försäkringsgivamas krav påförsäkringspliktig åtgärd ochigångsätts

betydande utbetalningförskottsbetalning innebärpremien att enav
för-harlång före det försäkringshavarenmåste tid nyttagöras att aven

byggfelsförsäkringenskravet påsäkringen. Fråga har uppkommit om
Byggnadsnämndens kontrolltiden.tecknande inte kan läggas isenare

föreslås kunnaförsäkring skulle enligt vadförekomsten av somav
slutbevis enligttill samband med utfärdande 9flyttas fram ske iatt av

byggnadsnämnden bygg-Slutbevis skall utfärdaskap 10 § PBL. närav
kontrollplan bygg-herren har uppfyllt sina åtaganden enligt den som

skall vilkenför arbetena ochnadsnämnden skall besluta angeom som
handlingar skallkontroll skall vilka ochutföras, intyg övriga somsom
skall tillföretes för nämnden vilka anmälningar göras nämn-samt som

Stockholms kommun,9 kap. Enligt uppgift, bl.a. frånden 9 § PBL. är
koppla kontrollendock vanligt slutbevis aldrig begärs.det Attatt av

minst detförsäkringsbevis till slutbevisets utfärdande intesynes av
försäkringsgivarenskälet olämpligt. dessutom betydelsefulltDet är att

harfinns med bilden redan tidigt skede. Försäkringsgivaren,i i ett som
ellerhänsyn till skaderisken någonkontraheringsplikt det medinteom

lagensärskild försäkring lO §orsak finns skäl vägraatt omannan
byggfelsförsäkring ställning till projekt förebör ha möjlighet ettatt ta
dess igångsättande och kontrollera arbetet under dess gång. På så visatt
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möjlighet till påverkan i kvalitetshöjande riktning, inte minstges ge-
premiedifferentiering. bakgrundMot vad anförts för-nom av som nu

slås ingen ändring reglerna för byggnadsnämndens kontroll före-av av
komsten byggfelsförsäkring.av

7.7 Prövning vissa försäkringsvillkorav

Inledning7.7.1

Lagen byggfelsförsäkring föreskriver det skall finnas försäk-attom en
ring visst innehåll. Någon detaljreglering hela försäkringsav-ettav av
talet inte avsedd frågor,vissa såsom hur skallär premien be-utan t.ex.
räknas, får lösas förhandlingar mellan avtalspartema inom degenom

lagen se 1992/93:121 17. Utredningen skallramar som ger prop. s.
enligt direktiven belysa tecknade försäkringar enligt lagenom om
byggfelsförsäkringar uppfyller lagens intentioner i olika avseenden.
Som anförts i inledningen till utvärdering lagen låter detta sig inteav
alltid på förutsätts direktiven,i eftersom lagengöras sätt har varitsom
kraft under kort tid och försäkringens giltighetstid lång. Utredningenär
kan inte uttala sig enskilda försäkringsavtal. harDäremot utred-om
ningen granskat de generella villkor de olika försäkringsgivamasom
använder för byggfelsförsäkringar och huruvida dessa iprövat är över-
ensstämmelse med lagen.

7.7.2 Utvärdering

7.7.2.1 Försäkringarnas giltighet

byggfelsförsälqingEn skall omfatta fel och skador anmäls inomsom
tio efterär det byggnadsarbetet har godkänts vid försäkrings-att en av
givaren angiven besiktning 5 § 3 lagen byggfelsförsäkring.st. om
Noterbart HSB:s försäkringsvillkor föreskriver försäkringsti-är att att
den tio år börjar gälla vid slutbesiktningen byggnad. Vidattom av en
slutbesiktning kan dock fel föreligga hinderutgör mot entrepre-som en
nads godkännande.

Samtliga på marknaden förekommande byggfelsförsäkringar skall
betalas förskott.i Skandias villkor för premiebetalning innebär dock att
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försäkringsgivarens bortfaller premiefakturan betalasinteomansvar
efter har förfallit. Försäkringsgivarensinom 14 dagar det denatt ansvar

först efter betalningen. denna dag infallerinträder då från dagen Om
godkännande, betalning egentligen skallefter byggnadsarbetets trots att

till inskränktsske förskott, har försäkringshavarens ersättningi rätt ut-
lagen. lagens framgårdet härför stadgas i Av 4 §över utrymme attsom

stadgadebyggfelsförsälcring får inskränka det ansvarsområdetinteen
föreskrivs lagen.på vis vad uttryckligen iänannat som

föräkringsansvaret tilloch begränsning7.7.2.2 Premiesättning av
beloppvisst

analyseradirektiven redovisa och premiensUtredningen skall enligt
kompetens hos byggherre,storlek och vad den uttryckeri mån ent-

kvalitetssystem och egenkon-form dokumenteradeireprenör etc. av
förskall vidare belysa principerna begränsningtroller. Utredningen av

till belopp byggnad och tillförsäkringsgivarens visst ettettansvar per
byggfelsförsäkringar försäkringsgivarenvisst belopp för samtliga som

har belysts vilka principerutfärdat under kalenderår. avsnitt 7.3.2Iett
avseenden.tillämpas de olika försälaingsgivama dessaisom av

låterför premiesättning sig inteNågon utvärdering principernaav
se avsnitt 7.6.1.grund erfarenhetsunderlag Ut-på bristandegöras av
anmärka det enligtanledningenredningen vill dock på förekommen att
förföreligger hinder justera premienutredningens mening inte något att

försäkringsansvaretfärdigställts, så länge intesedan byggnadsarbetet
framgårsådan eventuell premiejusteringinskränks och av av-om en

talsvillkoren.
4försäkringsgivarensgäller möjligheten till begränsningVad av an-

samtligadennatill visst belopp försäkring så utnyttjasett av nusvar per
produktionskostna-försäkringsgivare. detaktiva Gemensamt är äratt

försäkringsbeloppet se avsnittden ligger till grund för närmaresom
för den enskilde7.3.2. Huruvida denna erbjuder tillräckligt skyddnivå

tidigare redo-boende utredningen någon uppfattninghar inte om; som
försäkringsfall betydel-har det hittills förekommit någonvisats inte av

försäkringamas omfatt-bakgrund vad anförtsMot omse. av som ovan
ifrågasättasändringsarbeten dock lämpligheten be-ning vid kan attav

det frågaförsäkringsbeloppet till produktionskostnaden, när ärgränsa
" byggnad. kanbyggnadsarbeten uppförande Detandra änom av ny

ändringsarbetena allvarliga skador redan befintligtänkas orsakar påatt
för åtgärda dessabyggnad se 7.7.2.3 och kostnadernaavsnitt att att

byggnadsarbete-vida produktionskostnaden för de aktuellaöverstiger
långa löptidVidare kan det till försäkringensmed hänsyn synasna.
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motiverat Skandia indexera beloppet medatt, SCB:s bygg-gör,som
nadsprisindex.

7.7.2.3 Omfattningen meddelade byggfelsförsälcringarav

Enligt 2 § lagen byggfelsförsälqing skall försäkringen omfatta delsom
skäligt kostnad för avhjälpa fel i byggnadens konstruktion, i materialatt

byggnadsarbeteti eller utförandeti arbetetanvänts och delssom av
skälig kostnad för avhjälpa skador byggnadenpå orsakatsatt som av
felet.

Enligt gällande villkor för samtliga på marknaden förekommande
byggfelsförsäkringar gäller ersättningen skälig sådan kostnad. I Skan-
dias villkor står ersättning inte för fel eller skada deni för-månatt ges
utsättningar inte finns för felet eller skadan avhjälps på tillfreds-att ett
ställande Lagtexten enligt utredningenssätt. mening inte något ut-ger

för sådana inskränkningar försäkringamasi omfattning.att görarymme
Vid reparationer, ombyggnader och tillbyggnader ROT-arbeten- -

gäller Skandias och byggfelsförsäkringarWasas enbart för dessa ent-
reprenadarbeten. SkandiasAv villkor framgår tydligt fel eller skadaatt

uppkommit på sådan del byggnaden inte föremålvarit försom av som
direkt bearbetning undantas från försälcringsskyddet. Enligt utredning-

kanmening det förekomma flera situationer då ROT-arbetenens orsa-
kar allvarliga skador på den befintliga byggnaden i sådana delar som

harinte föremålvarit för direkt bearbetning. kanDet sigrörat.ex. om
påbyggnad ytterligare våning får till följd att regnvattenav en som
kommer in och rinner byggnaden.i Utredningen därför attner menar
begränsningen försäkringsansvaret till själva ROT-arbetet inte ärav
överensstämmelse med lagens ochintentioner inte heller i enlighet med
lagens föreskrifter. Enligt skall byggfelsförsäkring1 § visserligenen
finnas för aktuella byggnadsarbeten. Detta också det rimliga. Utfö-är
rande byggnadsåtgärder nyuppförande byggnadutöverav som av en
omfattas kravet på byggfelsförsäkring skall inte innebära försäk-attav
ringsgivaren skall för sådana fel och skador uppstår i densvara som
redan befintliga byggnaden och inte har samband med densom senare
byggnadsåtgärden. bör försäkringenDäremot omfatta sådana ska-även
dor uppkommer i den befintliga byggnaden följdtill fel i kon-som av
struktion, material eller arbetsutförande i ROT-arbetet. Att så också
skall fallet framgår 2 § l 2 föreskriver bygg-st. attvara av p. som en
felsförsäkring skall omfatta skälig kostnad för avhjälpa skador påatt
byggnaden orsakats sådant fel.som av

Skandias, Wasas och HSB Försäkrings byggfelsförsäkringarAB:s
omfattar inte skada upptäckts eller borde ha upptäckts vid slutbe-som



Byggfelsförsäkring1997: 309SOU 177

färdigställt.respektive arbetesikming, eller sådan hålls,inte ärnärom
för sådana undantag.Utredningen kan inte finna lagen utrymmeatt ger

försäkringargarantiåtagande och andraUndantag för7.7.2.4

villkorlagen innehållabyggfelsförsäkring enligt § ifår 6En attom
skadornaför felet ellerkostnader i den måninte ersätts ansvaret om-

densåvida det inte visasgarantiåtagande,fattas avtal lämnati attettav
åtagande.kan fullgöra sittansvarige inte

lyder:Skandias villkorsundantag
eller skadorna omfattasför felet"Fel eller skada i den mån ansvaret

dengarantiåtagande, såvida det inte visasavtal lämnati attett ansva-av
fullgöra åtagande.rige kan sittinte

garantitidenentreprenad skallgarantiåtagandetAvser anses vara
tid avtalats.kortareminst 2 är, även om

vid fel ellerentreprenad ellergarantiåtagande föravtalSaknas om
gäller påarbete 4.2.1skada i försäkringshavarens sätteget samma som

garantiåtagande träffats."2-årigtettom

normalt tvåårigaunder denfel uppstårvillkor innebärDetta att som
sådanbyggfelsförsäkringen,omfattasgarantitiden aldrig oavsett omav

för de bo-skyddetsådan inskränkning ieller inte.föreligger Engaranti
med lagens regler.överensstämmelseende iinteär

behöver försäkringenbyggfelsförsäkringlagenEnligt 2 § 2 st. om
försäkringar såsomandranormalt täcksskadorinte omfatta som av

allriskförsälcring. Sommaskinförsäkring ochfastighetsförsäkring,
från försäk-undantagutredningenföreslårframgår avsnitt 7.6.3.2 attav

endast skall fâförsäkringartäcks andraför skadorringsansvaret avsom
uttryckligenförsäkringartäcks sådanagälla skador normalt somavsom

från ersättningsskyl-generellt undantagSkandialagen.i görnämns ett
egendomsförsälcring.erhållastill den del kandighet ersättning armanur

kanför skadorundantagvillkor annorlunda. DärWasas görsär som
maskinförsäk-fastighetsförsäkring,andra försäkringar, såsomtäckas av

finns detförsäkringar iallriskförsälcring, sådanaring och oavsett om
likalydandevillkorfallet eller försäkringar AB:senskilda ej. HSB:s är

förundantagtydligtmed förutom detWasas görsattatt exem-anges
villkor dessa iSkandiaspelvis nämnda försäkringar. Liksom över-är

enlighet med utred-dag, iensstämmelse med lagens lydelse i intemen
undantag fårförsäkringarförslag vilka andraningens typer somavom

för.göras
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7.8 Förslag till lagändringar
enlighetI med vad tidigare anförts har förslag till änd-upprättatssom

ring lagen byggfelstörsälcring, jordabalken, konsumenttjänstla-av om
och konsumentköplagen. Förslaget har tagits in under rubrikengen

Lagförslag först i betänkandet. Utredningen har bedömt förslagenatt
inte sådana någonär motivering vad anförtsatt i det tidiga-utöver som

erforderlig.ärre
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reparation fukt- ochBidrag till8 av

mögelskadade småhus

hittillsvarandeRedovisning8.1 av

stödformer

Utvecklingen stödreglema8.1.1 av

småhusbestån-skador på detUnder och 80-talen uppkom1970- yngre
periodunder någon imotstyckedet omfattning saknadei mo-en som

varierandede idessa skadordrag fördern tid. Ett attgemensamt var
byggnaderna,isamband med fukt inhadeutsträckning trängtsom

för tillväxt mögel-grogrundtid ochkvar under längre gettstannat av
besvärande lukt sig iuppstårVid svamppåväxt sättersomensvamp.

inverkaockså kunnaSvamptillväxtkläder.möbler ocht.ex. ne-anses
till bl.a. aller-upphovden kanhälsagativt på människors att gegenom

tillgängligahals.slemhinnor och Denigier och irritationer näsa
med inomhusklimatetproblemenskadestatistiken vid handen attger

de fall hu-och 80-talen.under 1970- Ifrämst föreligger byggdai hus
byggtsfall fråga husandelenäldre, det övervägandeiär är somomsen

uppreglade golvockså påvisarTillgängliga undersökningar attom.
allvarligare slagmögelskadordärbetongplatta den byggnadsdelär av

vanligast förekommer.
oftaperioden ha sinden nämndaUppkomsten skador under ansesav

konstruktioner harmaterial ochorsak och oprövadei använts.att nya
sådana markbyggnadsskede ocksåUnder detta expansiva typertogs av

sällan ingåranspråk.bebyggelse i Intetidigare inte föranväntssom
på områden"kärret" iord "myren" ochsådana "mossen", namnetsom

skador.där småhusen särskilt drabbadevarit av
bl.a. fukt- ochdrabbatssyfte hjälpa fastighetsägareI mö-att som av

stöd formstatligt igelskador hus infördes åri sina 1983 ränte-ett av
1983:1021 tilläggslånförordningamorteringsfria enligtoch lån omen
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för ombyggnad bostadshus Tilläggslånen skulle denmotsvaraav m.m.
del den godkända kostnaden för åtgärderna inte kunde bärasav som av
huset i ombyggt skick. I övrigt fastighetsägarna hänvisade till kre-var
diter på den oprioriterade lcreditmarknaden.

Tilläggslånen kunde lämnas bl.a. för täcka del kostnadenatt en av
för åtgärder syftei avhjälpa omfattande mögel-, fukt- ochatt röt-,mer
korrosionsskador eller byggnadstekniska brister beträffande säkerhet
eller hälsoskydd. Lånen lämnades endast för den del åtgärdskostna-av
den husets ekonomiska bärkraft efter ombyggnaden.översteg Ettsom
tilläggslån från början och amorteringsfritt dessa villkorränte-var men
skulle femte år. Vid avskrevsomprövningen deomprövas vart amorte-
ringar normalt skulle ha gjorts under den förflutna femårsperioden.som
Därefter prövades fastighetens ekonomiska bärkraft sådan attom var

Återståen-någon del lånet kunde räntebärande ochgöras amorteras.av
de del lånet fortsatt och amorteringsfrihet under ytterli-ränte-av gavs

fem år. Om det vid lånetidens slut alltjämt fanns någon ochränte-gare
amorteringsfn del så eftergavs den.

Om fastighet med tilläggslån försåldes under lånets löptiden upp-
hörde och amorteringsfriheten för denränte- del lånet motsva-av som
rade skillnaden mellan det vid omprövningen beräknade fastig-senaste
hetsvärdet och köpeskillingen, denna högre fastighetsvärdet.änom var

delDen tilläggslånet återstod fick köparen på oförändra-övertaav som
de villkor. För det fall köparen vägrade lånet ålåg det säljarenöverta att
återbetala det, försäljningen skedde med ellervinst inte.oavsett om

Det visade sig det i praktiken omöjligt sälja hussnart att att ettvar
med tilläggslån inte köparen beredd detta lån. Dettaövertaattom var
ñck till följd låntagare kunde hamna orimligai situationer, iatt t.ex.
fall där familjeförhållanden eller ekonomiska förhållanden ändrades.

den bakgrundenMot öppnades möjlighet för länsbostadsnämndema att,
efter särskild prövning, helt eller delvis efterge tilläggslån i samband
med försäljning.

Situationen för till småhus drabbats fukt- ochägare mö-som av
gelskador i husen bedömdes så småningom sådan stödåtgärderattvara

slag erfordrades från det allmänna. Förslag till sådant stödannat la-av
des fram i 1985/86:48 medel till fond för avhjälpandeprop. om en av
fukt- och mögelskador småhus,i likhet med vadI alltjämtm.m. som
gäller reglerades vid denna tid rättsförhållandet mellan vidparterna
entreprenader oftast Standardavtal. Vanligen tillämpades Svenskaav
Teknologföreningens Allmänna bestämmelser för byggnads- och an-
läggningsarbeten AB 72. Enligt det avtalet förentreprenörensvarar
sådana fel och brister i entreprenaden har konstaterats vid slutbe-som
siktningen. Han vidare för fel och brister framträder undersvarar som

garantitid efter det entreprenaden godkänts, vanligen två år. Efteratten
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garantitidens för sådanautgång endast fel ochentreprenörensvarar
brister har vårdslöshet från hans sida.sin grund i Preskrip-som grov
tionstiden i dessa frågor förvärvadetio år. Konsumenterär som ny-
byggda småhus hade tiden fått bättre avtalsskydd.vid den här I januari
1980 tillkom Allmärma bestämmelser för småhusentreprenader där en-
skild konsument köpare 80. BestämmelsernaABS i ABS 80 inne-är
bar bl.a. köpare skillnad tidigare kundetill gällandegöraatt moten

andra fel och sådana konstaterats vid slut- ellerbristeräven än som ga-
påtalade feletrantibesikmingen. Dock förutsattes köparen inom tvåatt

frånmånader det köparen erhållit besiktningsinsmimentet.att
produktionsgarantiVid den här tiden hade också införts kraven på

bostadslån till nybyggdaoch ansvarsutfästelse villkor för statligasom
med bostads-småhus, skulle säljas med äganderätt eller upplåtassom

rätt.
Enligt produktionsgarantin och ansvarsutfästelsenABS 80 och även

gällde alltjämt efter garantitidens utgång kunde ställaköparenatt ent-
till bara för sådana fel visat sig underintereprenören som ga-ansvar

rantitiden vårdslöshet frånoch berodde på entreprenörensgrovsom
sida.

Under pågick arbeten med probleminventering och skil-1980-talet i
da forskningsprojekt fukt- och mögelskador.hade belysts orsakerna till
Uppfattningen för l985/86:48 den kunskapsupp-vid tiden attprop. var
byggnad skett skulle medverka till fel orsakasstarkt att somsom av
fukt skulle kunna framtida byggandet.undvikas i det

Inriktningen på den reform föreslogs i propositionen motsom var
den här bakgrunden köpt hus tidigarelösa problem för dem ochatt som

omfattades förbättringar skyddet för småhusköpareinte de av somav
skulleuppnåtts. En utgångspunkt vidare insatserna utformas såattvar

byggbranschen fick för avhjälpande problemen.visst Påatt ta ansvar av
samhället borde ankomma in med deenligt tankegångama att
kompletterande behövdes för samlad lösningåtgärder nå påattsom en
problemen.

överläggningar dehade med förförts intres-störrerepresentanter
i fråga och småhusentreprenadersmåhusförsäljningsentema om om en

aktion för småhusägare drabbats fukt-hjälpa ochattgemensam som av
mögelskador. överenskommelser skulle träffasAvsikten attvar om
inrättande skadenämnd, enligt överenskomna avtalsbestäm-av en som
melser skulle besluta stöd drabbade småhusägare.tillom

legitimitet skadenämnd lades framFör inrättande tör-att ge av en
slag till lag besluta frågorför skadenämnd i vissarätt attom omen av-
hjälpande fukt- och mögelskador. Enligt lagförslaget, godkän-av som
des riksdagen, fick till skadenämnd,regeringen in-rätt attav en som

i enlighet med avtal med Svenska kommunför-ingåtträttats statensom
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bundet, med sammanslutningar aktiebolag, stiftelser eller föreningarav
eller med andra, överlämna besluta avhjälpande fukt- ochatt om av
mögelskador i eller tvåbostadshus och därmed sammanhängandeen-
frågor.

I propositionen redovisades riktlinjerna i de avtal regeringensom
avsåg träffa med byggintressenter. Enligt dessa riktlinjer träffadesatt
sedan avtal mellan å sidan och Byggentreprenörerna ochstaten ena
Byggforbundet å den andra mellan och Svenska kommun-samt staten
förbundet. Av avtalen följde den byggt eller sålt småhus di-att ettsom
rekt till konsument förpå sig fel eller bristertogen ansvar som genom
s.k. enkel vårdslöshet hade vållats byggaren eller säljaren. Innebör-av
den branschen förhållande till konsumenten frivilligti avstodattvar
från de då sedvanliga branschvillkoren baraproducenten svaradeattom
för skada vållats vårdslöshet. de fall där byggföretagI ettsom av grov
hade arbetat företagåt eller byggherreentreprenör ett annatsom annan

konsument, förutsattes den sålt eller uppfört huset kon-än att som
på för avhjälpandesig fel eller brister. Densumenten tog ansvaret av

hade byggt eller sålt huset skulle till felen på bekostnadrättasom egen
så huset fungerade tillfredsställande bostad. Inom Byg-att som

och Byggförbundets område garanterade medlems-gentreprenöremas
företagen kollektivt de enskilda företagen handlade enligheti medatt
den angivna det ändamålet inrättadesansvarsprincipen. För fonden
med Byggentreprenörema/Byggförbundet huvudman. Avtalet medsom
Svenska kommunförbundet garanterade motsvarande ansvarsprinci-att

gällde kommuner stod bakom byggande och försäljning.när Förper
sådana fall där det inte kunde fastställas vållat skadan ellervem som

skadan uppkommit vårdslöshet i vanlig mening kunde läg-utan attom
någon till last, åtog sig inrättad fond medstaten att statengas genom en
huvudman träda och betala kostnaderna för dein nödvändigasom repa-

rationema.
Enligt avtalen inrättades skadenämnd, Småhusskadenärrmden,en

skulle för bedömningen inträffad skada. På ansökansom svara av en av
husägaren prövade nämnden skadan omfattades överenskom-om av
melsema och vilka huvudsakliga åtgärder behövde genomföras försom

avhjälpa fukt- och mögelskadoma. Ville husägaren denatt ta emot
hjälp skadenämnden erbjöd, skulle han anmäla det inom viss tid.som

bakgrundMot den skadeutredning utfördes i ärendet beslötav som se-
dan nämnden vilken fond skulle för skadan avhjälp-attom som svara
tes.

I övrigt gällde enligt avtalen följande för stöd. skulleHuset fär-vara
digställt efter den 31 augusti före den september1975 l 1985; åta-men
ganden gällde dock för äldre hus anspråk hade väcktsäven ägarensom
i sådan tid kravet inte preslcriberat. förutsattesDet husetatt att äg-var
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des fysisk eller dödsbo. Eftersom avsikten möjlighe-attav person var
få skador avhjälpta enligt överenskommelsema skulleten att för-vara

behållna småhus med allvarliga fukt- och mögelskador gällde själv-ett
riskbelopp motsvarade basbelopp vid tiden för ansökanettsom om
stöd.

Avtalen mellan och Byggentreprenörema/Byggförbundetstaten re-
spektive och Svenska kommunförbundet upphördestaten gälla denatt
30 juni 1991 dock avtalen skulle tillämpas på ärenden kommitatt som
in till Småhusskadenämnden dessförirman. Verksamheten heltär av-
vecklad sedan år 1993.

statligaDen fonden fick vid sidan roll enligt desin redovisadeav
överenskommelserna helt självständiga uppgifter angående stödäven
till drabbade småhusägare. Fonden fick enligt förordningen för den se

förordningen3 § 1993:712 den statliga fonden för fukt- och mö-om
gelskador i småhus, m.m. i de fall fukt- och mögelskada kim-inteen-
de skadenämnden därför husetprövas hade byggts eller såltsattav av
någon inte bunden avtalen med gå in mellan-statensom var av som-
hand efteroch huvudsaki grunder för stöd från nämndensamma som
lämna sådant stöd skadan kunde avhjälpas. förutsättning förEn dettaatt
stöd det fanns kontrakt mellan fondenså iatt sinett parterna, att turvar
kunde föra kraven vidare den uppfört eller sålt huset.mot som

Fonden för fukt- och mögelskador fick vidare uppgiften stödatt ge
till reparationsåtgärder på hus omfattadesinte de redovisa-som av nyss
de reglerna se fondförordningen.4 6 fondförordningenI före--
skrevs fonden fick lämna bidrag till husatt ägare änav som var yngre

år till den del30 reparationskostnaden kundeinte bäras husetav som av
i skick. Vid bedömningen låneutrymmet skulle bortses frånreparerat av
lån till förvärva eller förbättra fastigheten.använts änannat attsom
Fastighetsägaren skulle själv bära viss del reparationskostnaden,av
nämligen det högsta följande belopp.av

Beloppet för den del reparationskostnaden kunde bärasav som av
huset i skick.reparerat

beloppEtt motsvarade trettiondel reparationskostnadensom en av
multiplicerat med husets ålder.

basbeloppEtt enligt lagen 1962:381 allmän försäkring.om
För vissa speciella fall möjlighet ned självrisk,sättaatt attgavs en

höja självrisk eller bidrag.vägraatten
Som tidigare upphördenämnts möjligheten söka bidrag enligtatt

överenskommelsema mellan och Byggentreprenörer-staten
na/Byggförbundet och Svenska kommunförbundet år 1991.statenresp.
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Bakgrunden till detta det inte längre korn in några ansök-attvar nya
tillningar nämndens kansli avsåg stöd enligt avtalen. Till Småhus-som

skadenänmden kom under den tid nämnden verkade in 605 ärenden.
Verksamheten hos den statliga fonden, ärendehantering sköttesvars
Småhusskadenämndens kansli, blev redan från starten störreav av om-

fång nämndens verksamhet. undantarOm året 1989, då iän ettman
förhållande till omedelbart före och efter mycketåren antalstort ären-
den kom in, har antalet inkomna ökat från Underärenden år år. år 1996
inkom hade det1 560 ärenden. Totalt vid årets utgång inkommit 8 576
ärenden. dessa hade bifallits, avslagitsAv 2 803 2 424 och 2 737 av
skilda anledningar skrivits Sökandena fått bifall har fått bidragav. som
med sammanlagt omkring milj. kr.400

8.1.2 Nuvarande regler för stöd

statliga fonden verksamhet under arbetsnamnetDen driver sinnumera
Småhusskadenämnden, det följande för fonden.varför det i stårnamnet

De redovisade förutsättningarna för stöd från Småhusskade-nyss
Årnämnden gäller i huvuddrag alltjämt. ändrades reglernasina 1995 i

så måtto, åldersgränsen för hus kan komma i fråga för stödatt som
minskades till hus uppförda år och25 år 1989 undan-samt att senare

från stöd. den grund för regeländringarnaI proposition låg tilltogs som
och godtogs l994/95:l00 Bil. 191riksdagen prop. 13 moti-som av s.
verades sänkningen med skadorna husåldersgränsen iatt somav upp-

åldrande,nått års ålder fall resultat normalt vil-25 i många är ettett av
ket exempliñerades hus. framhöllsmed dräneringen Detettrunt att
bristande eller felaktigt fuktskydd redan huset uppfördesnärm.m.
normalt nämligenvisar sig långt tidigare efter år, erfaren-20 30än -

Årethetsmässigt husen för10 15 år. 1989senast när är gränssom-
stöd motiverades småhusgaranti år infördesmed tioårig 1984att en

villkor för statligt stöd vid nybyggnad småhusekonomiskt ochsom av
sådant villkor sedan gäller alla husår 1989att ett typer utomav rena

självbyggen. konstaterades också det enligt gällande bestäm-Det att
melser för bidrag till åtgärder för fukt- och mögelskadoratt reparera

lämnasinte bidrag skadan omfattas garantiåtagande, försäkringom av
eller ansvarsutfästelse. bedömde det beträffandeVidare regeringen att

årgångar småhus kunna förutsättas kunskapernamåste attsenare av om
fuktskydd förbättrats, fungeraterfarenhetsåterföringenatt samt attm.m.
kvalitetssälcringen förbättrats. Slutsatsen dessa omständigheter blevav

bidrag till ellerhus uppförda år 1989 inte böratt ägare ärav som senare
länmas.
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Ärendehanteringen8.1.3 hos Småhusskadenärrmden

När ärende kommer till Småhusskadenämndensin kansli,ett prövas
utifrån uppgifterna i ansökningen vilka stödregler skall tillämpas isom
ärendet. kan konstaterasDet det längre finnsinte ärendenatt som om-
fattas stödreglema enligt fondförordningen.3 § Det således bi-ärav
dragsreglema enligt dvs.4 6 §§, övriga småhus 25 år,är änsom yngre-

tillämpas i samtliga inkommande ärenden.som nu
Inledningsvis utifrån inkomna handlingar förutsättningarprövas om

kan finnas för bidrag alls kan komma ifråga. Påfallande oftaantas att
saknas i ansökningen redovisning lånebelastningen pånärmareen av
fastigheten och då särskilt vad lånen till. delEn hand-använts stor av
läggamas arbetstid åtgår till klara lånefrågor.att ut

Om bidragsförutsättningar bedöms föreligga beställer handläggaren
värdering fastigheten i skick för underlag förreparerat atten av

prövningen hur del reparationskostnad fastigheten kanstorav av en
bära. Samtidigt anlitas konsult för skadeutredning och in-göraatten
komma med förslag till åtgärder medför huset fungerar till-attsom
fredsställande bostad.som

värderingNär och skadeutredning kommit in till Småhusskade-
nämnden, meddelas s.k. "steg beslut" 8 §. det vilkal I åt-ett avgörs
gärder bör utföras för få huset tillfredsställande bostad ochattsom som

hur del kostnaden för åtgärderna fastighetsägarenäven harstor av som
för själv; det bör här Småhusskadenämnden,att sägas att motsvara

bakgrund kunskapsin kostnaderna för åtgärder, ofta finner deattav om
inom det belopp fastighetsägaren själv har för ochattryms som svara

avslår ansökningen omedelbart. Fastighetsägaren får i beslutet åt-om
gärder viss tid besked han vill erbjudandet frånatt accepterage om
nämnden. Vissa villkor för kanbidraget också ställas 9 fondförord-§
ningen.

fastighetsägarenOm tackar ja, lämnar Småhusskadenämnden upp-
drag den anlitade konsulten förfrågningshandlingar ochupprättaatt
skaffa anbudin från byggföretag på utförande åtgärderna.av

Sedan anbud kommit beslutas bidrag tillin den del kostnadenom av
för beslutade åtgärder fastighetsägaren inte älv skall för.som svara

fondenDen anlitade konsulten bistår sedan fastighetsägaren medav
träffa entreprenadavtal. Konsulten följer genomförandetocksåatt och
till arbetena utförs korrektpå fakturor frånInnanatt sätt. entrepre-ser

betalas har konsulten granskat och godkäntnören arbetet omfattassom
fakturan.av
De konsulter anlitas Småhusskadenämnden har kunnig-storsom av

het frågai åtgärder för komma till med fukt- ochatt rätta mö-om
gelskador i småhus och regel väl insatta i nämndens arbetssätt.är som



Bidrag till3 l 8 Mkt- och mögelskadade småhusreparation SOU 1997:177av

föreningDetta i med erfarenheterna Småhusskadenämnden med-inom
för åtgärdsförslagen från nämnden väl underbyggda och beståräratt av
de åtgärder behövs för få det skadade huset i funktionsdugligtattsom

byggmarknaden aktuellaskick. Konsultemas kunskaper på orterom
reparationsâtgärdernaleder också till upphandlingen sker påatt ettav

Ävenbra finns kunskap hos Småhusskade-i dessa frågorsätt. storen
frånnämnden, får offerter åtgärderbedöma på i stort settsom samma

hela landet.

bidragssynpunkt.Beslutsutvecklingen från8.1.4

hos Småhusskadenämn-följande tabell redovisas ärendeutvecklingenI
den fram till den maj 1997.15

ÖvrigaInkomna DelvisSlutligt öppna
ärendenavgjorda avgjorda

01986 258 0258
1987 267 0 1266
1988 0546 546 0
1989 1941 939 1

01990 594 594 0
01991 644 644 0
61992 793 787 0
61993 981 973 2

411994 984 918 25
241995 1008 9975

1996 135 3251562 1102
1821997 213 28 3

5868791 8030 175

ställts förfo-vilka medel tillEn genomgång hos nämnden om som
bifallsbeslut och vilket bidraggande tör reparationsåtgärder, andel som

budgetår föl-genomsnittligt ställts till förfogande under tidigare visar
jande.
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Medel ställts Andel bifall Genomsnittligtsom
till sökandens för- meddelade bidragav
fogande beslut

Till
880929 27 630 lcr000 54 % 126 lcr743
88/89 31 195 747 kr 56 % 149 262 kr
89/90 50 135 050 kr 53 % 145 lq319
90/91 54 099 kr979 60 % 143 122 lcr
91/92 70 806 kr655 54 % 155 619 kr
92/93 56 lcr000 000 39 % 123 kr920
93/94 28 lcr250 000 28 % 101 618 kr
94/95 35 000 kr000 25 % 93 833 kr
95/96 19 000 000 kr 19 % 71 969 kr

redovisadeDe beloppen devisar medel enligt beslut ställts till sö-som
kandenas förfogande. Enligt uppgift från nämndens kansli händer nu-

inte sällan fastighetsägare frånavstår beviljade bidrag, troligenattmera
beroende på bidraget liten del totalkostnaden ochatt utgör atten av
fastighetsägaren väljer andra former för genomförandet reparationerav

det Småhusskadenämndenän anvisar. statistikmaterialDetsom som
en total genomgång aktmaterialetutan tillgängligt hos Småhus-ärav

skadenärrmden inte besked skälen till beslut avslag ellerger om om
avskrivning ärenden. Enligt handläggamas vid nämnden uppfattningav
har det övervägande antalet avskrivningar ärenden tillkommit medav
anledning fastighetsägare återtagit sina ansökningar sedanatt de fåttav
besked hur del reparationskosmaden de självastor skallom av svara
för. mycketDen låga andelen bifall under år kan1996 enligt nämndens
kansli ha sin förklaring i många ärenden kom in sedan verksam-att nya
heten i TV-inslag och det inslagetpresenterats inte framgickett vil-av
ka regler självrisk gäller.om som

8.2 Omfattningen skador iav

småhusbeståndet.

Skilda beräkningar skadefrekvens i bostadsbeståndet har gjorts.av
Byggforslcningsinstitutet har år 1982 rapporten 82:M 12 "Extraordinärt
underhåll bostadsbeståndet"i redovisat behov underhåll fördelat påav
byggnadsdelar. skadorDe förstai aktuella gäller sådanaärrummetsom

hör med husens grundläggning. Av framgårsom rapportensamman att
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investeringsmedel fördrygt småhus då hade behov underhåll50 000 av
fuktskadorna dominerar åtgärdsbeho-grunden; det också attav anges

genomfördes våra bostä-den undersökning åren 1991-92Ivet. avsom
bedömningar fuktskadorder, undersökningen, har redovisatsELIB- av

har drygtbostadshus Enligt den tiobyggda före år 1989.i rapporten
omfattning och betydelsehusen skador sådan vissaattprocent av av
andra år. Någon uppfölj-skador bör åtgärdas omedelbart och inom tre

inte. Skadornasföreliggerde hus ingick undersökningenning iav som
från fuktkällorkommer såsomfukt, mögel och Fuktenröta.ärtyp ne-

från vatteninstalla-luftfukt och läckagederbörd, byggfukt, markfulct,
för småhusens del6 konstaterasELIB-rapporttioner. I rapporten nr

knappt fembyggda efter år 1975,skadorna mindre för husäratt pro-
debyggda före år 1975. I angivnaför husen11övercent mot procent

siffrorna våtrumsskador.ingår inte
Byggforskningsrådet genomgång projekt hoslåtithar göra en av

lärrma-projekt 960112.Småhusskadenämnden BFR I rapporten, som
alla huscirka tvådes anförs bl.a. följande. Förvåren 1997, procent av

Småhusskadenämndens insat-under den förbyggda period som avses
cirkaräknar med tiohar ansökningar kommit in. Man procentatt avser

verksamhet.nämndensfallersamtliga småhus har skador inomsom
husfinnas omkring 35 000därmedMed dessa antaganden skulle det

åtgärdas.skulle behövasom
fastighetsägaredevidare 42I procentrapporten att somavanges

och dessaform iekonomiskt har erhållit det i någonsökt bidrag att ge-
reparationskostnadema.betalatnomsnitt har 50än procent avmer

Överväganden förslagoch8.3

småhusmögelskadadetill fukt- ochStödet reparationFörslag: upp-av
för den återståendeStödreglema ändrashör efter ytterligare fyra år.

för huset skalltill nödvändig reparationtiden på det bidrag attsättet att
med hälftentillfredsställande bostad lämnasfungera av repara-som

alltid för minsttionskostnaden; fastighetsägaren skall dock ettsvara
basbelopp.

informera till små-lämpligtBoverket uppdrag påi sätt ägareattges
kontrollera grundensnödvändighetenhus med s.k. krypgrund attom

förhindra mögelluktåtgärder förkondition och vid behov vidta attatt
med isolering.biter fast husets bottenbjälklagsig i
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8.3.1 Allmänt

Enligt direktiven skall utredaren bedöma det fortsatta behovet stat-av
ligt ekonomiskt stöd för avhjälpa fukt- och mögelskador iatt småhus
m.m.

Det kan till början konstateras de undersökningar fukt-,atten om
mögel- eller rötskador ordes i ELIB-undersökningen för drygtsom
fem år sedan visar det sammanlagt då fanns omkring 90att 000 småhus

behovi åtgärder 6 småhusen.% Det kan också kon-som var av av
småhusen byggtsstateras före åratt 1961 skadade i dubbeltär såsom

utsträckning byggdastor småhus. Den Småhus-rapportsom senare om
skadenämndens projekt gjorts Byggforskningsrådetsi regi pekarsom
också på det alltjämt finnsatt antal småhus med fukt- ochett stort mö-
gelskador faller inom nämndens verksamhet. En omständighetsom som
pekar i riktning det hos domstolarna helaär tiden dykerattsamma upp

mål fel fastighet,i vilka fukt-i och mögelskador grundutgörnya om
för talan. För få riktig bild nuläget skulle uppföljningatt en av en av
ELIB-undersökningen erfordras. sådanEn naturligtvis inte möjligär att
genomföra inom för den här utredningen. Man kan emellertidramen

frånutgå flertalet de allvarligt skadade husenatt åtgärdats påmestav
eller Den stadigvarandeett ökningensätt. antaletannat ansökningarav
hjälp från nämnden visar dock på problemen alltjämtatt är stora.om

deAv uppgifter inhämtats från Småhusskadenämndens kanslisom
framgår orsaken till många i dag frånavståratt erbju-att att acceptera
det stöd deras självrisk på grund husetsär ålderatt så deär stor attav
inte sig kunna betala delsin kostnaden för entreprenad.anser av en
Många torde välja på hand försöka till felen enligt detatt rättaegen

föråtgärdsförslag de fått nämnden. felDe med sig mycketsom av som
höga reparationskostnader gäller oftast skador på sådana delar av
byggnaden normalt skall behövainte åtgärdas under husets livs-som
längd huset underhålls på sedvanligt sätt.om

8.3.2 Hantering skadade småhus byggda efter årav
1989 eller äldre år.25är änsom

Som redovisats tidigare beslöts vid 1995 års ändringar stödreglemaav
hus byggda efter åratt 1989 skulle undantas från stöd. Motivet för detta

husen regelmässigt omfattasatt småhusgarantier, kundeattvar av man
förutsätta kunskapema fukt förbättrats,att erfarenhetsåter-attom m.m.
föringen fungerat och kvalitetssäkringen bättre tidigare.att änvar

De fukt- och mögelskador i grunder kan finnas anledning attsom
räkna med det gäller hus byggda efternär år 1989 är
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byggfukt,orsakatlossnande golvmattor på platta på mark av
motfylld souterränghus,mögel källarväggar eller ifukt och i vägg

mögellukt från krypgrund,
något annat.

efter huset får-omgåendeskadetypen inträffar ganskaförstaDen äratt
lukt från förtvålatelak, stickandedigställt. Problemen sigyttrar som

Åtgärderna omfattande luktenganskakan blilim och från mattor. om
denna tordeAndelen skadorbetong.bitit fast i spackel ochsig typav
behovetmedvetenbegränsad eftersom är ut-om avman numeravara

torde kunnaläggning. Manfukt företorkning och kravet på mätning av
det företag byggttillfrån skador dennautgå rättasatt typ somavav

gälla.småhusgarantierfall torde regelmässigthuset. I annat
kommande fukt bero-utifrånorsakasandra skadetypen kanDen av

invändig väggkon-olämpligellerfelaktigt utförd dräneringende på av
Även fråga ska-härmaterial blir fuktiga.där känsligastruktion, är om

bedömas orsakadenuvarande kunskaper måstemeddetyper varasom
åtgärdar felenvederbörandevårdslöshet. den mån inteI entreprenörav

småhusgaranti.regel omfattastorde de som av
första hand hus-drabbar ivälkänd ochtredje skadetypenDen är

mikroor-möjliggör påväxtFukt grundengrunder med träbjälklag. i av
blindbotten. Påväxteneller påsyllari material på marken, iganismer

husetkan komma in i viatill lukt. Luktenbehöver ledakan, inte,men
byggda efterhusträbjälklag Omsärskiltotätheter i bjälklaget; är otäta.

första handsannolikt iskador blir detdrabbaskommerår 1989 att av
fuktdimensioneringfelaktigorsak iskadetyp. Skadan har sindenna av
förhållandevis måttligfeletåtgärdalaypgrunden. Kostnaden för äratt

skilda slag kanventilationslösningarproblemen upptäcks tid;i avom
sprider sig ochkrypgrundenluktproblemen itillgripas. däremotOm

så detluktenbottenbjälklaget kontaminerasisolering i attavm.m.
kan konstate-kostnader.betydande Detbytas blir det frågamåste ut om

nuvarande huskon-medkrypgrund,grundläggning medatt somras
kunskaperkrävervärmeisolerade golvbjälklagstruktioner med väl stora
blevaktuell plats,förfuktdimensioneringenhos den bedömer van-som

90-talet. bak-Motoch börjanunder 80-talet iligt förekommande av
felaktigtför platsenfuktproblemvilkagrund de kunskaper enomav

finns,sedan lång tidorsakakrypgrund kanfuktdimensionerad tor-som
sida fö-frånvårdslöshetutredningens mening entreprenörersde enligt

Även bedömasfall kandessaiproblem uppkommer.religga attom
åtgärdasde intesmåhusgarantieruppkommande fel omfattas avomav

utfört grunden.den som
dyktfjärde skadetypen har inteDen ännu upp.
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Sammantaget kan konstateras det finnsinte skäl ändra denatt att
bedömning skador på hus byggda efter år 1989 gjordes vidom som

ändringar1995 års i stödsystemet.
det gäller problemNär med krypgrunder vill utredningen emellertid

stryka under betydelsen problemen uppmärksammas föri tidatt attav
åtgärdskostnadema skall begränsas förockså den utförtattmen som en
felaktigt fuktdimensionerad krypgrund skall karma ställas till ansvar.

bör ocksåDet påpekas många fastighetsägare egenhändigt byggtatt
krypgrunden till hus själva får för eventuellasitt och misstag. Detsvara
finns den informerahär bakgrunden anledning till husmot att ägare
byggda lcrypgrundpå behovet kontroll grundens kondition.om av av
Utredningen föreslår Boverket uppdrag lämpligti påatt sättatt ges
sprida sådan information.

det äldreNär så gäller hanteringen hus 25 år torde detär änsomav
problem efter oftastså så lång tid uppkommer kan förkla-attvara som

med normalt åldrande. den där åldergrän-Som i propositionras angavs
bestämdes kan normalt finnas behovdet dräneringöverattsen av se

husen nått sådan ålder. Uppkommande problem i äldre husnärm.m.
hänger också ofta med källarutrymmen inretts på olämpligtattsamman

återställs till ursprunglig källarstandard försvinnersätt; utrymmena
normalt problemen. Skäl ändra den gällande åldersgränsen kanatt nu

föreligga.inte anses

Behov stödåtgärder och de fortsatta8.3.3 av
formerna för stöd.

framgått kan frånSom den tidigare redovisningen utgå detattav man
alltjämt finns 70-taletantal hus byggda från början ochett stort av
framåt har problem med fukt och mögel. visar inteDetta minstsom
antalet ansökningar Småhusskadenämnden. Behov samhällsstödhos av
till hus under Ochreparationsåtgärder på skadade byggda 70- 80-talen
finns uppenbarligen alltjämt Samtidigt kan konstateras nuvarandeatt.
regler stöd till åtgärder innebär allt färre får bifall till sin ansö-attom
kan och dei fall stöd lämnas omfattar det oftast endast liten delen av
åtgärdskostnaden. Erfarenheterna hos Småhusskadenämnden tyder på

många berättigade till visst stöd avstår från detta de fåratt är närsom
klart för kostnadensig för reparationen och hur del de själva harstor att

för. Hos nämndens kansli har uppfattningen mångaattsvara man som
ekonomiska skäl tackar nej till stödet själva försöker vidta åtgär-attav

der enligt det förslag tagits fram utredningen hos nämnden.som genom
Eftersom reparationsarbetena ofta svåra utföra på korrektär att ett sätt

risken för misslyckanden påtaglig. fall det låneutrymmetI många iär är
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skallfastighet blir styrande för stöd lämnas. kan härtillDeten som om
småhusfastigheter harkonstateras prisutvecklingen på gjort åt-attatt

husskilliga fastighetsägare har möjlighet ha kvar sina deinte att om
utsträckning nuvarande regler förutsätter.skulle belåna dem i den som

belånats under ägandetidensällan har fastigheter ocksåInte utan att
väl andralånen till fastigheten till nyttigheteråtgärder påanvänts men

lånendet finns anledning för samhället Om tagitsatt gynna. uppsom
fastigheten kan defastighetsägaren uppmärksammat felet i med-innan

möjlighet finansieraföra han försatts där han saknarsituationi attatt en
reparation fastigheten.aven

med nuvarande reglerVerksamheten småhusskadenämndenhos
färretill allt kan kommakommer upphöra med hänsynsuccessivt attatt

vanligt denfinns. Redan iåtnjutande stöd behovi äräven om nuav -
hjälp sökandeavslås denmån ansökningar omedelbartinte att en-

utredning i ärendet ochåtnjutande består denkommer i görssomav av
med erfarenhet lämnar.det förslag till åtgärder nämnden sin Detsom

bedriver verk-kan knappast rimligt fortsättningsvisatt staten enanses
fn konsultationshjälp. densamhet i endast består Motstort settsom av

tillklart behov samhällsstödbakgrunden och då det alltjämt finns ett av
stödreglema ändras.drabbade fastighetsägare utredningenföreslår att

grundläggande reglernakan till slås fast deDet början att som nuen
fungerar till-finns karaktären huset inteskadan skall attattom vara av

och bör ligga fast.fredsställande bostad bra avgränsningsom ger en
Även basbelopp tillkom förregeln lägsta självrisk ett somom en om -

bör kvar. kanskadorna dignitet stå Detskall vissatt attange vara av -
och beslutsordningen hosvidare slås fast utredningsverksamhetenatt

Nämnden harfungera mycket bra. i sinSmåhusskadenämnden visat sig
och därigenom ökat kun-verksamhet delat erfarenhetermed sig sinaav

hos utredningskonsulter byggföretagskapen såväl ärsom engage-som
älvriskreglerna.rade husreparationer. ändrasi regler börDe ärsom

stödja förfinns anledning så-reparationer detDe äratt statensom
och felaktigheter husetsdana hänger med brister i ur-som samman

utförande. redovisats tidigare åt-sprungliga konstruktion och Som är
påtagliga för fastighets-skilliga skadorna de blirsådana inteatt enav

komma frågaförrän efter flertalet hus kan idrygt år. För10ägare som
för till känna. Endast i husen bygg-stöd har problemen sig ärgett som

skador dykakan kändada 1989 eller några år dessförinnan ännu upp.
samband medden här bakgrunden lämpligt iDet attmot en rege-vore

fortsättaländring klargöra stödverksamheten endast kommer attatt un-
kan uppkomma påder avgränsad kända skadortid. Eftersom ännuen

bestäm-för stöd bör tidsgränsende husen kommer ifrågayngsta som
till förslagsvis fyra år.mas
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Beträffande stödets storlek bör reglerna sådana de kan han-attvara
på enklast möjligateras De nuvarande reglernasätt. läneutrymmeom

vållar hanteringsmässiga problemstora för handläggarna hos Småhus-
skadenämnden. Enligt nämndens kansli finns möjlighet medatt nuva-
rande bemanning hantera flera ärenden kontrollavsevärt lånom av som
belastar fastigheterna inte behövs. den bakgrundenMot och då låneut-

knappast kan spegla skildarymmet möjligheter påägares attanses egen
hand finansiera reparationer finns inte anledning behålla regelnatt om
låneutrymme fastigheteni efter reparation. Enligt utredningens mening

det rationellt under avslutningstidenmest stödverksamhetenattvore av
ha regler bidrag med viss andel den totala reparationskostnaden,om av
varvid fastighetsägarens kostnad dock alltid skall uppgå till minstegen

basbelopp. hanteringsmässigtDenett rationella ordningenmest attvore
stödet bestäms till andel reparationskostnaden för samtligasamma av
fastigheter kommer ifråga. Utredningen föreslår stödbeloppetattsom
bestäms till 50 kostnaden för utföra de åtgärderprocent be-attav som
dömts nödvändiga för huset skall fungera tillfredsställandeatt bo-som
stad. Det kan naturligtvis reparationerna ibland försägas med sigatt att

till de äldsta fastigheternaägare får vissa material ändå behoviärsom
byte förnyade och det därför kan finnas skäl differentieraatt bi-attav

dragsandelen efter ålder på fastigheterna. differentieringEn skulle kim-
på så de fastigheternagöras sätt får t.ex.att 60 bi-yngsta procentigtna

drag och avtrappning sedan så de äldstaatt fastigheternagörs fåratten
bidrag med förslagsvis 40 reparationskostnaden. Vilkenprocent av
modell skall väljas politisk fråga.ärsom en

8.3.4 Kostnadsfrågor

En reform enligt vad här föreslagits innebär ökat stöd till drabbadesom
småhusägare i förhållande till det gällande Som framgårsystemet. av
det tidigare det inteär möjligt bedöma hur många ärenden kanatt som
tänkas tillkomma under den föreslagna avvecklingsperioden stödet.av
Därmed det inte hellerär möjligt vilka utgifter förslaget tillatt ange
ändring bidragsreglema kan föra med sig. börDet dock anmärkasav att
förslaget och fastighetsägaren delaratt staten reparationskostnaden lika
innebär del utgifter kommeratt stor återföras i formstatens atten av av
skatter och avgifter. Härtill kommer den ökning reparationsverk-att av
samheterna hanteringen hos nämnden kan leda till medför ökadsom
tillgång på arbete för de företag kommer anlitas i skilda delarattsom

landet. Sammantaget det utredningens uppfattningär de slutligaav att
inverkningama statsfmansiellt ändring enligt förslaget snarastav en
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deanledning reparations-medmedför det offentliga fmansnettotatt av
till blir positivt.lämnar bidragarbeten statensom
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9 ämställdhetsfrågorJ

1 Inledning

Byggkvalitetsutredningen har liksom andra utredningar belysa ochatt
beakta jämställdhetspolitiska konsekvenser i utredningsarbete.sitt Re-

hargeringen utfärdat särskilda direktiv för detta dir. 1994:124 vari
b1.a. alla förslag läggs skall föregås analys och in-attanges som av en

nehålla redovisning de jämställdhetspolitiska effekterna. Omen av en
sådan analys och redovisning inte bedöms kunna på menings-göras ett
fullt till följd utredningsuppdragets eller karaktär, skallsätt ämnetsav
detta enligt direktiven särskilt motiveras. Vidare i riktlinjerna föranges
utredningsarbetet de brister mellani jämställdhet kvinnor ochatt män

kan firmas på det aktuella området också skall redovisas, liksomsom en
bedömning hur eventuella hinder skall undanröjav as.

Bakgrunden till utredningens uppdrag b1.a. åstadkomma bättreär att
byggnader olika säkra kvaliteten och därmed bättresätt attgenom upp-
fylla och vidmakthålla de väsentliga tekniska egenskaperna frågai om
skydd med hänsyn till b1.a. hygien, hälsa och miljö. Enligt sina direktiv
skall utredningen vidare analysera verksamheten med bidragsgivning
för avhjälpa brister byggnaderi befintliga i form fukt och mögelatt av

obligatoriska ventilationskontrollen.dengöra Isamt översynen av
uppdraget ingår också identifiera behov förändra och komp-att attav
lettera befintliga förebygga och undanröja förhållan-system avsessom
den i byggnader kan vålla ohälsa och leda till omfattande ekono-som
miska åtaganden byggfelsförsäkring och s.k. småhusgaranti.m.m.

Förhållandevis få kvinnor söker till tekniska utbildningarsig och
därmed också utbildningar med anknytning till byggande och förvalt-
ning byggnader. leder till fåDetta kvinnor yrkesverksammaärattav
inom byggområdet. Utredningen har behandla jäm-sättett attsom
ställdhetsfrågoma valt försöka belysa dessa förhållanden.att
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byggandet och förvaltningenKvinnor i9.2

och installationstelaiiskatradition väljer få kvinnor byggnads-Av ut-
bildningar och liten utsträckning yrkesverksamma inom byggornrå-iär
det också speciellt då den tekniska förvalt-och inom förvaltningen,

inhämtat uppgifter frånningen byggnader. Utredningen har någraav
beträffande hurberörda myndigheter och intresseorganisationer många

områden med anknytningkvinnor utbildas och verksamma inomärsom
ombads ocksåtill förvaltningen. tillfrågade hu-byggandet och De ange

öka antalet flick-särskilda åtgärder förruvida de vidtar några att
ansvarsområde.or/kvinnor inom sitt

Utbildning9.2.1

Gymnasieutbildning9.2. l 1
.

flickor/kvinnorutbildningenSkolverket har redovisat uppgifter avom
avgångsklasser läsårengymnasieskolaninom telcnikområden i i

program/linjeantal elever1992/93 1996/97. Totalt samtanges per-
följandesammanställas enligtUppgiñema kanandel kvinnor därav.

1995/96 1996/971994/951992/93 1993/94Program
Totalt/ Totalt/Totalt/Totalt/ Totalt/Linje

% kvinnor %kvinnorkvinnor kvinnor kvinnor
%% %

2515/ 2462/4071/ 1156/ 2,0 1,6 1,7Bygg 4711/ 2,1 1,6

4340/ 4312/4396/ 1784/ 1,3 1,05195/ 1,0El 2,5 1,7

/ / /1058/ 1,5 836 1,7 749 2,7Energi, 1217/ 1,6 1,4 391

vvs

727/ 223/17942/ 284/ 731/ 13 16Natur- 1617
36,331,9 34,0vetenskap 32,2 32,4

och fannsFörklaringar till siffersammanställningen: Linjer program
till denparallellt under samband med övergångennågra år i nya gym-

årskullen elever i dennasieskolan läsåret 1992/93. förstaDen nya
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gymnasieskolan gick läsåretgymnasiet 1994/95.ut Program och linjer
redovisas därför fyra huvudområden.påsummerat

deAv redovisade uppgifterna kan konstateras det få omkringäratt
% kvinnor/flickor2 genomgått gymnasieskolans avgångsklasssom

inom bygg-, el- energi-VVS kansamt Det in-noteras attprogrammen.
"Bygg" det förhållandevis flest kvinnor/flickorär utbildat sigom som

till målare, mellan 17 och 7 under femårsperioden. Betydligtprocentca
högre andelar kvinnor återfinns i gymnasieskolans naturvetenskapliga
gren/program där kvinnorna tredjedel eleverna.utgör ca en av

9.2.1.2 Högskoleutbildning

Högskoleverket har redovisat uppgifter beträffande antalet kvinnor med
avlagda grundläggande högskoleutbildningexamina i inom områden
med anknytning till byggande och förvaltning under åren 1991/92 -
1995/96 kvinnors andel totalt examinerade. Uppgifternasamt ñam-av
går enligt följande sammanställning.

kvinnorAntal / kvinnor i % totalt examineradeav
Civil- 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
ingeniörs- Antal/ % Antal/ % Antal/ % Antal/ % Antal/ %
examen

Arkitektur 60/ /58 51 /50 56 47 /63 49 /57 52
ochVäg

/91 /30 66 /24 74 /vatten 26 93 26 /89 29
Installation
och 43/10 43/10 34/ 54/119 42/ 9
Elektronik
Geoteknik5/38 5/29 5/45 5/25 8/32
Lantmäteri
Samhälls- 35 / 52 /25 42 43 / 40 /57 56 /52 55
byggnads-
teknik 8 / /57 17 65 /12 63 /23 59 /14 48

Högskole-
ingenjörs-
examen
Byggnad 44 / 33 /80 30 /70 23 /78 26 /52 25
Elektronik 34 / 14 /43 11 /43 11 /45 11 25 / 10

SUMMA 320/ 330/ 337/ 401/ 339/
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både absoluta och relativa tal liggerredovisningen kan utläsas iAv att
tekniskainom de ornrå-kvinnor avlagt civilingenjörsexamen mersom

oförändrat låg nivå mellandena bygg- och installation på i 10stort sett
förhållanderedovisade fem åren. Sammaoch % under de30 senaste

högskoleingenjörsexamina; andelenkan beträffande avlagdanoteras
till ochligger omkring 30 inomkvinnor inom byggnad 25 procent

stabil beträffande avlag-nivåelektronik omkring till En10 15 procent.
lantmäteri och samhällsbygg-gäller också för arkitektur,da examina

dessaavlagt områdenhälften dem inomnad. Omkring examenav som
kvinnor.är

förregistrerade kvinnor komplette-beträffandeUppgifter redovisas
basår. Tekniskt basårteknisktrande eftergymnasial utbildning, gers.

vidare tillför kunna gå ingen-krävsden särskilda behörighet attsom
högskolan. Omfattningenoch/eller civilingenjörsutbildning inomjörs-

sammanställningen iframgårkompletterande utbildningdenna avav
det följande.

/ totala antaletAntal kvinnor % kvinnor av
1995/ Höstterrnin1992/ 1993/ 1994/Tekniskt
96 96basår 9593 94

Civilingen-
56/ 48 /60/ 58 45/ 76/ 48jör 25 36 42

409/ 39 482/ 40254/188/ 233/ 35Ingenjör 41 37
Civilingen-

112/180/ 43 37jör/ingenjör
652645314213 309Summa

öka antalettorde bidra tillkompletterande utbildningDenna att gymna-
totaltnaturvetenskapsprogrammetutbildarsieelever sig inom settsom

har under deframgåroch gäller detta kvinnor. Sominte minst senaste
tekniska basåret.deltagit i detfem relativt hög andel kvinnoråren

Åtgärder utbildning iantalet medöka kvinnorför9.2.1.3 att
byggandeochtelmikområden förvaltninginom

femårigt uppdragmed SkolverketHögskoleverket har tillsammans ett
förutsätt-ochungdomars intressefrån sedan ökaregeringen år 1993 att

genomförsUppdragetnaturvetenskap och teknik.för studierningar i
bakom projektetgrundtankarnaunder projektet. EnNOTnamnet av-

behövs fler kvinnor inomfå utvecklingdet för allsidigär att att na-en
sprids inomTemabaserade arbetsrapporterturvetenskap och teknik.
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för projektet, benämnda häften.NOT- Dessa innehåller bl.a.ramen at-
titydundersökningar hos ungdomar, såsom varför ungdomar väljer bort
teknisk-naturvetenskaplig utbildning nätverkEtt tolv kommuneretc. av
spridda hela landet har bildats.över s.k.Dessa kommunerNOT för--
binder sig arbeta aktivt med öka elevernasatt intresse föratt naturve-
tenskap och teknik.

Högskolans Grundutbildningsråd har till uppgiñ initiera föränd-att
ringar i innehåll och metoder på tekniska och naturvetenskapliga ut-
bildningar så bestående förbättring rekryteringenatt kvinnligaen av av
studenter kommer till stånd på dessa uppdragEtt med denprogram.
innebörden fick Grundutbildningsrådet år 1993. Bakgrunden denär
välbekanta bristen på kvinnor teknikinom och naturvetenskap. Rådet,

sedan hösten 1995 avdelning inom Högskoleverket,är lämnarsom en
medel till pedagogiska utvecklingsprojekt inom alla på univer-ämnen
sitet och högskolor. Rådet har bjudit in universitet och högskolor iatt
nationell konkurrens ansöka för i projektform omarbetaattom pengar
sina tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Krav ställs på att
innehållet i och formerna för undervisningen förändras. önskemålEtt är
också problem- och projektorienteradatt undervisning större ut-ges

Alla berörda lärosäten har lämnat in ansökningar projekt-rymme. om
stöd. Beslut medel på sammanlagt 20 miljoner kronor till olikaom ca
utvecklingsprojekt har fattats. Två huvudinriktningar kan skönjas be-
träffande de projekt fått bidrag. Den undervisningsfor-är attsom ena

ändras så projekt- och problembaserad undervisningatt stör-mema ges
Den andra utbildningarnautryrnme. möjligheter förär attre stu-ger

denterna läsa humanistiska och/elleräven samhällsvetenskapligaatt
Nänmda förändringarämnen. bedöms locka fler kvinnor till de tekniska

och naturvetenskapliga utbildningarna. Enligt Högskoleverket har för-
ändringarna också lett till andelen kvinnor högre på de aktuellaatt är
utbildningarna Rådet vad vanligt inomstött än ärsom som armars na-
turvetenskapliga och tekniska program

Byggnadsarbetareförbundet Byggnads har byggbran-uppgett att
schen lämnat information till alla elever på grundskolans högstadium

syftar till åstadkomma nyrekrytering branschen.iatt I övrigtsom anges
försöksverksamhet bedrivitsatt med sommarskola för enbart flickoren

för påverka yrkesval. Detta ledde,att det, inte till antaletattuppges
flickor sökte till utbildning inom byggområdet ökadesom
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Yrkesverksarnhet9.2.2

kvinnorYrkesverksamma9.2.2.1

olikakvinnliga medlemmaraktivalämnat uppgifter iByggnads har om
följande utläsas.uppgifterna kanbyggområdet. Avyrkesgrupper inom

med-kvinnligayrkesverksammahadeByggnadsarbetareförbundet 742
yrkesfördelning: inomföljandehadeseptember 1997. Dessalemmar i

respektive yrkes-totala antalet inomkvinnorprocentparentes avanges
grupp

%,Städarbetare 527 66,9
%,Träarbetare 47 5,9
%,Golvläggare 3,729

%,arbete 2,21723 2,9 %; övrigtVVS- montör vvs
%,1,9betongarbete 15%; övrigtBetongarbetare 22 2,8

maskinförare 1,9 %.15
Övriga till mellanföljande yrken 1,3fördelar sig påyrkesverksamma -

isolerare ochbilförare,plattsättare,glasarbetare,0,1 procent; murare,
kylmontör.

de mellanhälften 10endastByggnadsarbetareförbundet att avanger
gymnasieskolansutbildning påpåbörjar sinflickor årligen20 som-

utbildningen.fullföljeranläggninghus ochbyggprogram

Åtgärder kvinnoryrkesverksammaantaletökaför9.2.2.2 att
förvaltningbyggande ochinom

År ochByggnads,från Byggentreprenörematillsatte, initiativ1995 på
målsättningjämställdhetsfrågor medförByggnads arbetsgrupp atten

Arbetsgrup-branschen.yrkesarbetare ikvinnligakraftigt öka andelen
kvinnliga bygg-andelenöka"Kan viha arbetat efter tematpen anges

fallså övervinnahinder hur kan vi ifinns det förnadsarbetare vad --
andramedkontakttagitarbete har arbetsgruppendessa sitt" I mans-

arbetat medFörsvarsmaktenyrkesområden, bl.a.dominerade pro-som
beträf-arbetsgruppenskreativa olikheten". Ijektet "Den rapport anges

med utvecklingen, läro-taktändrats iutbildning bl.a. den harfande att
Efter förstadesamma.grundenreviderats yrkena imedel har ettärmen

fortsättning inomväljaelevernakanläsår inom treByggprogrammet en
Hus/Anl, Måleri el-Husbyggnad/Anläggningnämligenolika grenar,
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ler Byggnadsplåt. Omkring 70 eleverna läser Hus/Anl,procent av som
det i utbildar sig till träarbetare. Inom Hus/Anlrapporten, finnsanges

14 yrkesgrenar. Endast fåtal utbildar tillsig de serviceinriktadeett mer
yrkena. Utbildningstiden i gymnasiet år. Därefter följerär utbild-tre en
ning i företagen Vidare2 år. hälften flickornaattom ca anges ca av

valt bygglinjen eller byggprogrammet slutar efter första läsåret.som
Skälen till detta förhållande inte klarlagda. Beträffande de fysiskaär
och psykosociala förutsättningarna för kvinnor i byggyrken deattanges
flesta utredningar vidtagits både i Sverige och andrai länder intesom
har gjorts jämställdhetsperspektiv syftet har varit fåutan att attur mera

uppfattning kvinnornas möjligheter fungera i byggbranschenatten om
fysiskt, psykologiskt och socialt. utredningenI "Kvinnan och imannen
byggyrkena" Bygghälsans forskningsstiftelse, BHF 1994:1 fram-
kommer bl.a. de fysiska förutsättningarna för kvinnor bygg-att som
nadsarbetare för bl.a. kan kvinnorsär sämre än män; nämnas att mus-
kelstyrka 2/3 Byggnadsarbetetär fy-männens. är ännu ett tungtca av
siskt arbete med hög belastning på musklerna, höga hjärtñekvenser,
obekväma arbetsställningar, arbete med händerna axelhöjd.överex.
Arbetsplatserna, det, skapade efter manlig be-äranges en norm ex
träffande maskinstorlek, arbetsverktyg, arbetstakt ackordslageni och
arbetstid. Nya ergonomiska hjälpmedel, verktyg har svårt attm.m. ac-

yrkesarbetarkåren. Frågor omklädningsrum,cepteras toaletterav som
tycks överdrivet problem.etc I kvinnornaett rapporten attvara anges

attityderna på arbetsplatserna till kvinnligaatt yrkesarbetareuteanser
övervägande positiv. kanär Detta uttryck för kvinnor fåttattvara som

arbete branscheni hamnat företagi och organisationer är öppnasom
för förändringar och därför positiva till kvinnor. SBUF har bedrivitär
olika projekt berör framtidens byggarbetsplats. Ett SBUF:s målsom av
har varit stödja utveckling metoder och utrustningaratt görav som
byggande, service och underhåll attraktivt och bättre tillanpassatmer
människan.

I ställer arbetsgruppen frågan "Vad kan branschenrapporten göra
för öka kvinnors möjlighet bli byggnadsarbetare"att Det konstate-att

de fysiska förutsättningarnaäven för kvinnor byggnads-attras om som
arbetare för skall inte frånär sämre än avstå rekryteramän attman
kvinnor. Arbetsklimatet blir bättre med blandade konstaterasgrupper
det. ökaFör antalet kvinnor på arbetsplatserna det viktigtatt haär att
hela kedjan i åtanke attityder utbildning arbete uppföljning av- - - -
olika led kedjan.i I lämnas olika förslag till åtgärder pårapporten som
sikt kunna underlätta rekryteringen kvinnor till branschen,anses av
bl.a. möjligheter skapasmåste till praktikplatser före yrkes-attanges
valet så vilken miljö söker till och arbetsverktygatt vet attman man
och maskiner bör till individernas förutsättningar.anpassas
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9.2.3 Byggkvalitetsutredningens överväganden

Enligt olika kvinnor högre gradutredningar tenderar i på-än män att
verkas brister kontorsmiljö hari inomhusmiljön 40 %Iav m.m. ca av

och 60 kvinnorna minst SBS Symtom varje vecka.%männen ettav -
inomhusklimatet arbetsplat-dessa 2/3 relaterade till påAv uppges vara

1994. harLuften Folkhälsoinstitutet, sällan detvi andas, Intesen se
framförts uppfattningar kvinnor skulle klaga ochän mänatt merom

Vetenskapliga undersökningar vidbesvär saklig grund.utan geruppge
omfattning ochhanden kvinnor besvärhar i större mänattatt

"underrapporterar".medan kvinnor"överrapporterar" besvär
intensifiera ochsyfte vidare-Utredningen har redovisat förslag i att

byggområdet och förvalt-kvaliteten på iutveckla arbetet med säkraatt
inomhusmil-bör leda tillbyggnader. fortsatta arbetetningen Det attav

har besvärförbättras Eftersom kvinnorjöema allmänt. än mänstörre av
särskildkvalitetsområdet betydel-pådålig inomhusmiljö har insatserna

för dem.se
välja utbildningartveksamhetdet gäller frågan kvinnorsNär attom

byggområdet, måstetelmikområden överhuvudtaget, inbegripetinom
få förebilder förenligt utredningens uppfattning medsituationen ytterst

grund-utbildningskedjankvinnor överbryggas. gäller helaDetta genom
därefter yrkeslivet. antalskola, högskola Engymnasium och samt

utbildningar inom olika tekni-kvinnor avlägger och avslutarexamen
arbetssitua-och hur deraskområden deår. Frågan vägenär vart tarper

föremål förFrågan bör blioch befordringmöjlighetertion sär-utser
skilda studier.

byggbranschens kvalitetsråd kanUtredningen har pekat på taatt ett
kompetensen skall säkrasfrågor den personligahur kvaliteten påupp

och förvaltningen; kom-och bibehållas alla byggandetinom nivåer i en
och praktisk erfarenhet.bör innehålla teoretisk kunskappetens som

detta, bl.a.Utredningen har pekat olika åstadkommapå ett mäs-sätt att
skulle kunna slagslärlingssystem, vilket måhända ett mentor-tar- ge-

ökade möjligheterstöd till bl.a. kvinnor. Andra kvinnor attsätt att ge
utbild-de utbildas för inomfinna förankring den verksamheti är att

Beträffande flerabyggarbetsplatsema.ningen öka kontakterna med av
lämpligt mellande torde samarbetenämnda frågeställningarna ett vara

Grundutbildningsråd.Högskolansbyggbranschens kvalitetsråd ochett
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Särskilt yttrande

Agneta Gillbackexpertenav

Utredningens huvudförslag innebär med småhusgarantieratt systemet
försvinner och med byggfelsförsäkring,ersätts konsument-utan att
tjänstlagen generellt tvingande.görs Från konsumentsynpunkt kommer
det konsumentskydd då finns kvar inte på acceptabel nivåsom vara en

idag.utan t.o.m. sämre än
Min uppfattning konsumenttjänstlagen börär tvingandeatt ettge

minimiskydd för alla former småhusentreprenader där enskild kon-av
beställare. Som komplementär till lagensument det värdefulltär att

bibehålla småhusgarantisystem ha alternativetett kunnasamt att att ta
byggfelsförsäloing.en

finnsDet tydligt behov omfattande konsumentskyddett ettav mer
vad byggfelsförsäkringän erbjuder det gäller egnahem- och bo-nären

stadsrättsköp. jämförelseEn den tänkta byggfelsförsäkringen ochav
den nuvarande småhusgarantin visar det befintligaatt systemet ettger
klart bättre konsumentskydd. byggfelsförsälcringEn skulle innebära ett
finansiellt skydd för konsumenten. Uppstår väsentliga fel i entreprena-
den/huset betalas ersättning i och konsumenten får själv anlitapengar
någon för avhjälpa felet. Garantilösningarnaatt inte bara fi-utgör ett
nansiellt konsumentskydd omfattar dessutom kontraktsvillkor,utan
granskning producenter, byggkontroll och besiktningar. De inne-av
håller färdigställandegarantiäven innebär garantibolagetatten som
ombesörjer huset, vid konkurs, färdigställsatt påentreprenörens ett
fackmässigt åtagandesätt avhjälpa väsentliga fel inomsamt ett attom

år.tio
Utredningen Förvärv småhus SOU 1986:38 föreslog attav nya en

lag köp småhus skulle införas. skulleLagen tvingandegörasom av nya
till konsumentens förmån, i linje med konsumenträttslig lagstift-arman
ning. Förslaget kritiserades dock kraftigt och genomfördes aldrig. En-
ligt den dåvarande utredningen och motiven i den påföljande proposi-
tionen bör lagregler småhusentreprenader bygga på konsument-om
tjänstlagen. Konsumenterna ansågs dock tillförsäkrade fullgottett
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småhusgarantierskydd konsumentanpassade avtalsvillkor samtgenom
konsument-ansvarsutfistelse, varförmed produktionsgarantier och

sammanhang. Med några erfa-tjänstlagen gjordes dispositiv i dessa års
konsumentskydddagens små-renhet kan det konstateras att genomnu
heltäckande.husgarantier bra inteoch ABS 95 är men

affär den enskildebostad oftast den DetköpaAtt största gör.är som
samband med sådant köp oftadetmycket väl dokumenterat iär ettatt

hushållet.konsekvenser för be-problem med långtgående Detuppstår
tillvara konsumentensdärför konsumentskyddhövs starkt tarett som

intressen.
tvingande allabör påkonsumenttjänstlagenMin slutsats görasär att

undanta-kan skekonsumententreprenader.former Detta attgenomav
Konsumentskyddet börkonsumenttjänstlagen bort.3i § äventasget

ellersmåhusgaranti bygg-utökas krav på antingenett att enengenom
konsumentsammanhang.felsförsälqing tecknas i
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Särskilt yttrande

Thomas och SöderströmKruuse Janexperternaav

Undertecknade utredningeni det från såväl branschexperter attanser
konsumentpolitiska utgångspunkter värdefullt bibehållaär att ettsom

småhusgarantisystem alternativ till byggfelsförsäkring vidsom nypro-
duktion småhus. Småhusgarantin resultatet frivilligtär ettav av samar-
bete mellan konsument- och producentintressen.

Enligt utredningsmannens uppfattning skulle särregleringen av ga-
rantibolagens verksamhet innebära omfattande lagstiftningsarbete.ett
Undertecknade delar dennainte uppfattning. föreslår följVi ande.

lagen byggfelsförsälcringI införs alternativ till byggfels-ettom som
försäkring möjligheten vid nyproduktion småhus tecknaäven att av
produktionsgaranti/ansvarsutfástelse småhusgaranti. Kontrollen av

sådant försäkringsskydd föreligger kopplas i båda alternativen tillatt
och byggnadsnämnden.PBL

En särskild lag reglerar garantibolagens verksamhet vid sidansom
försäkringsrörelselagen.av

Av försäkringsrörelselagen framgår denna gällerinte för försäk-att
ringsrörelse drivs enligt andra författningar. Grunden för sär-som en
skild hantering garantibolagen föreligger därmed, under förutsätt-av
ning lag tillkommer reglerar verksamheten. sådanatt En lagen som
behöver inte komplicerad. möjlig lösningEn tillvarata utred-är attvara
ningsmaterialet till lagen byggnadsgaranti, där ordning med sär-om en
skilda garantibolag förekom. Utgångspunkten dockmåste sökaattvara

mindre byråkratisk ordning den där föreslogs. kanDet ifrå-änen som
inte form tillsyngasättas särskild garantinärrmdänom en annan av en

kan utformas. En möjlighet låta Finansinspektionen tillsy-är att utöva
kanLagen bl.a. innehålla föreskrifter etableringstillstånd, stat-nen. om

lig insyn, entreprenadform total- och generalentreprenad konsu-
mentrepresentation i styrelsen minsta omfattning byggnad inklu-samt -
sive grundläggning på småhusgarantin för denna skall godtasatt som-
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kan intas föreskrifteralternativ till byggfelsförsälcring. lagenI även om
reklamationsmöjlighet för konsumenten. Exempelvisändamålsenligen

förskadenänmd den ordning närvarande till-form enligti av somen
lämpas garantibolagen.av

från byggfelsförsälcringen,Garantilösningarna till skillnadutgör,
bara finansiellt konsument-bankgaranti, byggsäkerhet inte ettm.m.,

särskildahelhetstänkande omfattar kon-skydd bygger påutan ett som
byggkontroll och besiktning-producenter,traktsvillkor, granskning av

aktivt ombesörjergarantibolagetfärdigställandegaranti där attar, en
fackmässigtfärdigställs påkonkurs,huset, vid sättettentreprenörens

betala ersättning för väsentligaavhjälpaåtagande intesamt ett attom --
färdigställande-omfattarBostadsgarantifel Vad gällerinom tio år. AB

bostadsrättsföreningens osäl-vid bostadsrätt köpgarantin dessutom av
da lägenheter.

byggfelsför-skydd vadfinns omfattandebehovDet änett enmerav
bostadsrättsköp.och Dettagäller egnahems-säkring erbjuder det ärnär

verksamhet. Flera iväl dokumenterat under 20 års momentän ga-mer
försäkringsbo-konventionelltförsäkragår dag irantierna inte i ettatt

form sammanhålletdennadärför överhängandelag. Risken är att av
därmed för-ställningkonsumentskydd försvinner och konsumenternas

sämras.
byggfelsför-stället försmåhusgaranti ikunna tecknaAlternativet att

konsumentskydd, dettill bättresäkring enbart möjligheteninteöppnar
konkurrens-den bristandedärmedökar också valfriheten och förbättrar

förbyggfelsförsälcringar. Premien små-dag råder försituationen isom
förpremien bygg-för närvarande 40-60husgrantin procentutgör avca

felsförsälcring.
Även byggbranschen harkonkurser iunder antaltider med ett stort

avgifter,låga kun-jämförelsevisgarantibolagen, med bibehållande av
risktäckning.fonder förbygga betryggandenat upp

söker småhusgaranti harGranskningen byggproducenter somav
byggföretagsanerande marknadenverkan på attäven somgenomen

missköter skatter ochellerbedriver affärsverksamhetinte sund av-en
gifter avvisas.

det svenskakonstruktionSmåhusgarantisystem liknande somav
Australien.Nordamerika ochflertalfinns i länder i Europa,ett

nuvarandeden kopp-uppfattningdelar utredningsmannensVi att
och statligtsmåhusköparemellan konsumentskydd förlingen ränte-

bidrag bör upphöra
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Uppföljning byggfelsförsäkringen och Dir.av

frågor konsumentskydd byggandeti 1996:39om

m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den maj9 1996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppdrag utvärdera lagenatt
1993:320 byggfelstörsäkring konsumentskyddet vidsamtom
byggande småhus. Utredaren skall vidare belysa frågorav om
kvalitetssystem i byggprocessen och förvaltningen, göra en

denöversyn obligatoriska funktionskontrollenav av
ventilationssystem analysera behovet det statliga stödetsamt av
För komma tillatt med fukt- ochrätta mögelskador i egnahem.

Utredaren skall
belysa hur tecknade byggfelsförsäkringar uppfyller lagens-

intentioner bedöma behövsdet ändringar i lagensamt vadom
gäller tillämpningsområdet och skyddet boende mfl.,av

analysallsidiggöra redovisning och befintligaen systemav-
s.k.med småhusgarantier konsumentskyddsaspekter,samt

utvärdera förekommande kvalitetssystem i byggprocessen och-
förvaltningsskedet lämna de Förslag utredaren finnersamt som
anledning till,

göra översyn den obligatoriska funktionskontrollenen av- av
ventilationssystem,

bedöma det fortsatta behovet statligt ekonomiskt stöd för- av
avhjälpa fukt-ochatt mögelskador i småhus m.m.
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Bakgrund

byggnadenförhar byggherrensbygglagenplan- ochI attansvar
tydliggjorts, bl. detegenskapskravväsentligauppfyller nära.

decenniet har problemsäkerhet.och Detgäller hälsa senaste
alltuppmärksammatsoch s.k. sjuka husfuktskadormed mer.

och kräverofta omfattandeuppstårskadorDe ärsom
oklarhethar det råttreparationer. Inte sällankostsamma om

åtagandenåtgärderna och hur gjordabekostaskall omvem som
skall säkras.

förfinns detdessa problemtill med bl.a.kommaFör rättaatt
s.k. småhusgaranti,med garantier,småhusen systemett som

statligtför olika slagutgjort villkorsedan år 1984 av
År småhusgarantinblevvid nybyggnad. 1989stödekonomiskt
nybyggda småhusstöd till allastatligtvillkor för utomett rena

bestämmelser återfinns bl.a. i 8 §gällandeNusjälvbyggen.
bostadsbyggnadssubvention.statlig1992:986förordningen om

ochproduktionsgarantipåinnefattar kravGarantisystemet enen
nybyggnadvidinnebär detSystemetansvarsutfästelse. att av

tvåbostadshusnybyggnad elleregnahem eller somav en-
det till skydd för husägarenbostadrätt, krävsupplåts med att

finns
färdigställsuppförs ochför husetgarantibetryggande atten-

åtagit siguppföra huset harskalldenmed vadi enlighet som
ochproduktionsgaranti,i avtal

skadorsådana väsentligaavhjälpaåtagandebetryggande attett-
följd fel eller brister ibestår i ellerpå huset är en avsom

ochupptäcksmaterial ochutförande ellerkonstruktion, som
garantitidutgången denfråntidenanmäls under som angesav

räknattio år har gått,entreprenadavtal till dessi köpe- eller
ansvarsutfästelse.slutbesiktningenförfrån dagen

Bostadsgaranti,närvarandeför ABlämnasSmåhusgarantier av
delar Byggentreprenörematill likaår 1984sedan ägs avsom

rskr.l983/84:1983/84:BoU8,prop.l983/84:4l, bet.och staten
ochbolag i HSBsmåhusgarantierVidare lämnas64. egnaav

SverigesGAR-BO ABRiksbyggen ägtsamt avav
Ansvarsutfästelsemam.fl.RiksförbundTrähusfabrikers
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skilda försäkringsbolag.försäkras av
bostadsbyggnadssubventionerårSedan 1992 kan statliga

ellerpåbörjatssökas efter det bostadshusenäven att
har intesmåhusgarantiemafärdigställts. Utformningen av

tillhar nyligenRegeringentill detta förhållande.anpassats
sådantill vissriksdagen 1995/961101lämnat förslag prop.

anpassning.
Riksdagen bet.1992/93:BoU22,beslutade l992l93zl2l,prop.

rskr. 1993:3201992/932302 införa lagenunder 1993 att
byggfelsförsäkring. tillämpningsområdeLagensom -

flerbostadhus tidigare lagendendetsamma iär som-
1991:742 bet.prop.l990/91:l89,byggnadsgarantiom
1990/9l:BoUl9, utredningrskr. Den1990/911353. om
byggnaders låginomhusmiljö till grund14Ds 1990: somm.m.
för lagen tillämpningsområdetbyggnadsgaranti hade iom
inkluderat lokaler fornybyggda kontor,flerbostadhus,
undervisning, vård ombyggnadeller samt avomsorgannan
sådana byggnader bygglagen l987:l0ochenligt plan-som
krävde bygglov.

Två huvudsyften byggfelsförsäkring felmed lagen är attom
vemsskall avhjälpas snabbt, tvisterlångvariga ansvaretutan om

finneroch fel inteskall kunna avhjälpasär, att även manom
någon ansvarig kostnaderna. Lagensigkan påta avsersom

ohälsa på grundskydd för boendedeytterst att motettvara av
utvärderingbyggfel. I propositionen 30anfördes att en av

erfarenhet vunnitslagstiftningen bör tillräckliggöras när av
med byggfels-verksamheten. verksamhetenTillsynen av

försäkringen 1982:713försäkringsrörelselagenenligtutövas av
Finansinspektionen. kan intemotsvarande tillsynNågon sägas

för denfinnas samlade småhusgarantin.
pekat pånämnda propositioner bl.a.I har att enman

lagstiftning i byggandet fleraoch skadorfor felansvaret gerom
positiva behövs insatser forandra effekter. undgå felFör attatt

iprojekterings- säkra kvalitetenunder byggskedetoch
ledolikabyggandet, kvalitetssäkring. i byggprocessensParterna

bör finna bristerna i samordningenundanröjersystem avsom
för erfarenhets-projekten. Branschen finnabör också system
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misstag.upprepademinska risken förföråterföring att
kostnaden försådana påverkar bl.a.Fungerande system

försäkringarna m.m.
nödvändig förventilationfungerande i byggnadernaEn är att

ochfukt, radon andrapåacceptabla värdenvidmakthålla
förekomst allergierökadbakgrund bl.a.Motföroreningar. avav

beslutade riksdagenöverkänsligthetoch annan
rskr. 1990/912353l990/9l:BoU19,prop.1990/9l:145, att

obligatorisk funktionskontroll ventilationssystem.införa aven
Förordningenverksamheten finns iBestämmelserna om

funktionskontroll ventilationssystem.1991:1273 avom
föreskriftermed stöd bestämmelserna utfärdatBoverket har av

råd för verksamheten.och allmänna
År rskr.l985/86:BoU6,infördes prop.1985/86:48,1986

ekonomiska stödet förstatliganuvarande1985/86:62 det att
i egnahem. Gällandeoch mögelskadorfukt-avhjälpa

denförordningen 1993:712för stödet finns ibestämmelser om
Syftetåhus,fukt- och mögelskador iförstatliga fonden sm m.m.

felkomma med skadortillmed stödet rättaatt somavvar
där skadorna uppträdervid uppförandetredankommit till men

också kommastödet infördes hade börjatlångt När mansenare.
sjuka-hus-sjukan.bidrag till den s.k.byggnademastill insikt om

Syftet med översynen

identifiera behovsyftet medövergripandeDet äröversynen att
befintliga bidrakompletteraochförändra systematt avsessom

undanröja sådana förhållanden iochförebyggatill att
och medföra omfattandekan vålla ohälsabyggnader som

första hand frågoråtaganden Här iekonomiska avsesm.m.
konsumentskydd småhusgarantintillanknytningmed samt--

få enhetligtmed inriktningbyggfelsförsäkringen över-att ett
konsumentfrågoma.pågripande synsätt
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Uppdraget

Byggfelsförsäkringen
byggfels-tecknadeomfattningenUtredaren skall belysa av
byggfels-tecknadebelysaförsäkringar. utredarenVidare bör om

byggfelsforsäkringar1993:320försäkringar enligt lagen om
därvid böruppfyller Komponenterlagens intentioner. som

följande:redovisas och analyseras bl.a.är
hoskompetensuttryckerdenpremiens storlek vad månoch i-

formiexempelvisbyggherre, entreprenör etc. av
egenkontroller,dokumenterade kvalitetssystem och

tillförsäkringsgivarensprinciperna för begränsning ansvarav-
förvisst belopptillvisst ochbelopp byggnad ettett per

utfärdatförsäkringsgivarensamtliga byggfelsforsäkringar som
under kalenderår,ett

utformning självrisken,och nivå på-
tillämpnings-frågorhantering ombyggnader samt omav-

utökning tilleventuellområdet för försäkringen, dvs. att
flerbostadshus,omfatta andra byggnaderäven än

hos debyggfelsförsäkringamapraktiskaden hanteringen av-
olika aktörerna,

belysa i vadförsäkringsskyddsamverkan med övrigt samt-
detsamordningmån kostnaderna kan minska avengenom

konsumentskyddet.samlade försäkrings- och

Småhusgarantin
småhusgarantin.tillsynsverksamhetenUtredaren skall belysa av

tilloch redovisasskyndsamtfråga klarasDenna bör ut
regeringen 1996.den 1 oktobersenast

ocherfarenheternaUtredaren skall göraredovisa enav
småhusgaranti.formkonsumentskyddet. iallsidig analys avav

tillförslaglämnautredarenPå grundval analysen skall ettav
ändamålsenligt konsumentskydd.

Kvalitetssystem
inventeraskall utredarenBeträffande kvalitetssäkringssystem

idag.byggbranschenfinns ivilka heltäckande system som
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utarbetas snabbt skulleFörslag skall hur sådana systemom
i förvaltningen.introduceras byggprocessen ochkunna

Funktionskontroll ventilationssystemav
samråd redovisa hittillsvarandeskall i med BoverketUtredaren

funktionskontrollenden obligatoriskaerfarenheter av av
på grundval härav föreslåoch deventilationssystem

verksamheten befinns nödvändiga.förändringar i som

och mögelskadorfukt-Bidrag för
med bidragsgivning for avhjälpatill åtgärderVerksamheten att

mögelskador i egnahem bakgrundbör analyserasfukt- och mot
pågått i tio år, möjlighet tecknaverksamheten att attatt enav

funnits byggherrenshar längresmåhusgaranti ännu samt att
i plan- och bygglagen.enligt ändringarnatydliggjortsansvar

därvid behovet och formerna förskallUtredaren överväga av
verksamheten.

Övrigt
beakta kostnadsaspektema och så långt möjligtskallUtredaren

samband med byggandet.kostnaderna iminimerasöka
ikonsekvensanalyser reglerna de fallskallUtredaren göra av

tillämpligaDärvid skall utredaren i delardet motiverat.är
beslut den september ordningl 1994beakta regeringens om en

genomgång regeringskansliet företagsreglersystematisk iför av
och där.checklistor analysinstrumentmed de som anges

vid utformningen sina förslag beaktaskall deUtredaren av
på anpassning Sveriges medlemskap ieventuella krav som

medför.Europeiska unionen
Boverket, Finansinspektionenskall samråda medUtredaren

berörda och organisationer.myndigheter Förandraoch
direktiv till samtligaarbete gäller regeringensutredarens

särskilda angående redovisningoch utredarekommittéer av
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dir.l992:50, prövaregionalpolitiska konsekvenser attom
beaktaoffentliga 1994:23åtaganden dir. attsamt

1124.dir.1994jämställdhetspolitiska konsekvenser
oktoberden lslutförtUtredningsarbetet skall senastvara

1997.

Näringsdepartementet
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Bilaga 2

byggfelsförsäkring1993:320Lag om

byggnad ellernäringsidkare uppför helt till1 § När övervä-somen en
brukgande del skall användas bostad för eller i frågapermanentsom

sådan byggnad utför åtgärder fordrar bygganmälan ochom som som
förlänger skall det för byggnadsarbetetbyggnadens brukstid,avsevärt

finnas byggfelsförsäkring.en
Byggfelsförsäkring fråga eller tvåbo-behövs dock iinte om en-

stadshus och avtalsskydd finnssådant försäkrings-garanti-,när ett som
villkor för statlig bostadsfinansiering.utgör

Lag 1994:850

Vad byggfelsförsälqing omfattaskallen

byggfelsförsäkring skall omfatta2 § En

skälig kostnad fel byggnadens konstruktion, iför avhjälpa i mate-att
eller utförandet arbetet, ochrial byggnadsarbetet iianvänts avsom

skälig skador på byggnaden orsakatskostnad för avhjälpaatt som av
felet.

fel eller skadorFörsäkringen behöver dock omfatta måsteinte som an-
dem bor ellersakna betydelse för byggnaden eller vistas itas som

täcks andra försäk-byggnaden och heller skador normaltinte avsom
maskinförsäkring alhiskförsäk-såsom fastighetsförsäkring, ochringar

ring.

avvikelse från fackmässigtMed fel skall enligt försäkringen avses
utfördes.godtagbar standard vid den tid då arbetet
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byggfelsförsälcring3 § En skall omfatta fel eller skador anmälssom
inom tio år efter det byggnadsarbetet godkänts vid försäk-att en av
ringsgivaren angiven besiktning.

byggfelsförsäkringEn skall innehålla villkor den gälleratt ävenom om
byggnaden övergår till ägare.ny

Villkor inskränkningar försäkringshavarensi till ersättningrättom

4 § byggfelsförsälcringEn får, vad följer 5-7 §§, inteutöver som av
innehålla villkor inskränker försälcringshavarens till ersättningrättsom
för fel och skador skall omfattas försäkringen enligt och2 3 §§.som av

byggfelsförsäkring5 § En skall innehålla villkor säkerställer attsom
ersättning för kostnad enligt används för avhjälpa2 § felet eller ska-att
dan på tillfredsställandeett sätt.

6 § En byggfelsförsälcring får innehålla villkor attom

kostnader för fel vållats den byggnadens ellerär ägaresom av som
hans anställda endast felet har vållats någonersätts ävenav om av

eller det finns särskilda skäl för det,annan om annars

kostnader inte deni mån för felet eller skadornaersätts ansvaret om-
fattas i avtal lämnat garantiåtagande, såvida det inte visasett attav
den ansvarige inte kan fullgöra åtagande,sitt

skall för självrisk.ägaren visssvara en

§ byggfelsförsälcring7 En får innehålla villkor försäkringsgiva-attom
för fel och skador begränsat till visst beloppär ettrens ansvar per

byggnad försälcringsbelopp och till beloppvisst för samtliga för-av
säkringsgivaren under kalenderår utfärdade byggfelsförsälcringarett
gemensamt försäkringsbelopp.

Villkor försäkringsgivarens Övertagande till ersättningrättom av

8 § byggfelsförsäkringEn skall innehålla villkor attom

törsäkringsgivare, betalat ersättning på grund försäk-uten som av
ringen, den till ersättning kan haövertar denrätt ägaren motsom



SOU 1997:177 Bilaga 2 349

på grund eller vållande eller på grundavtal äregetsom av annan er-
sättningsskyldig anledning felet eller skadan ochmed inteav som

själv i anspråk,ägaren tar

byggnadens får till nackdel för försäkringsgivareninteägare genom
avtal den till tillkommer honom enligtsig ersättningavsäga rätt som
avtal eller allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser.

Förbud försäkringsvillkorändringmot av

Försäloingsgivaren försäkringshavaren får, efter det9 § och försäk-att
tecknats, träffa medför försäkringsvillkorenringen inte avtal attsom

längre uppfyller byggfelsförsäkrings innehåll enligtinte kraven på en
denna lag.

tecknaRätt försäkringatt

försäkringsgivare10 § En får näringsidkare enligtinte vägra en som
skyldigl § ha byggfelsförsälcring teckna sådan försäkring,är att att en

försäkringsgivaren byggfelsförsälqingar.marknadsför Försäkringom
får dock det med hänsyn till skaderisken eller någonvägras om annan
särskild finnsorsak skäl till detta.

§ Om försäkringsgivare strid § har meddela11 i 10 vägratmot atten
byggfelsförsälqing, skall domstol yrkande näringsidkaren för-påen av

klara denne har teckna försäkringen.att rätt att

Byggfelsförsäkring villkor för byggstart

bevis12 § byggnadsarbetet får påbörjas förrän bygg-Att inte ett om
felsförsälqing de nämnder fullgörhar företetts för den eller kom-som

uppgifter och byggnadsväsendet, framgårinom plan- 9munens av
kap. 1987:l0.12 § plan och bygglagen

1994:850.Lag

Övergångsbestämmelser

1993:320
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Denna lag träder krafti den 1 juli 1993. Försäkring enligt lagen be-
hövs dock inte för byggnadsarbete för vilket ansökan bygglovom
enligt plan- och bygglagen 1987:l0 ingivits till sådan nämnd som
avses 12 före§ den oktober1 1993.

Genom lagen upphävs lagen 1991:742 byggnadsgaranti.om
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