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Kommunicera gärna digitalt med oss!
EPOST samhallsbyggnad@boras.se
WEBBPLATS www.boras.se
TEL 033-35 85 00
POSTADRESS Kungsgatan 55, 501 80 Borås
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För att att minimikraven på funktion och
säkerhet ska bli uppfyllda behöver du utse en
kontrollansvarig. Han eller hon ska ha
kunskap om lagar och regler och ha erfarenhet
av byggnadsarbete. Den kontrollansvarige ska
delta i byggsamråd och närvara vid kontroller
och besiktningar.
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Byggherre: den som för egen räkning utför eller låter
utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.
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Vid många lov- och anmälningspliktiga åtgärder ska
det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår
byggherren när åtgärderna genomförs. I samband med
ansökan ska byggherren uppge vem eller vilka som ska
vara kontrollansvariga (särskild blankett).
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KA ska uppfylla kraven i KA4, se Boverkets
hemsida (www.boverket.se). Där finns också ett
register över godkända kontrollansvariga.
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Den kontrollansvarige ska ha en självständig
ställning i förhållande till den som utför den
åtgärd som ska kontrolleras. Till exempel får den
kontrollansvarige inte vara anställd, släkt eller ha
annan koppling till entreprenören.
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Den kontrollansvarige ska tillsammans med
byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan och annat
underlag inför det tekniska samrådet. Vid
rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med
inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det
är byggherrens ansvar, men den kontrollansvarige ska se
till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor
för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare
åtgärder. Det gäller relativt okomplicerade ärenden där
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggherren kan
uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.
Bifoga KA-blanketten för att anmäla den person som är
tänkt som kontrollansvarig i ärendet.
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Du kan få råd och anvisningar av
byggnadsinspektören i ditt område.
Byggnadsinspektören når du via vår växel: tel 033-38
85 00 eller e-post samhallsbyggnad@boras.se.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kundmottagning
kan hjälpa till med att bland annat ta emot
ansökningar och lämna ut blanketter.
Kundmottagningen är öppen för besök mån-tors
08.00-16.00 och fre 08.00-15.00. Kundmottagningen
kan du hitta på plan 5, Stadshuset, Kungsgatan 55 i
Borås.
Din underskrivna blankett kan nå oss på tre sätt:
- Scanna och e-posta din blankett till e-post
samhallsbyggnad@boras.se
- Skicka blanketten via post till
Borås Stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
501 80 Borås
- Lämna in blanketten i vår kundmottagning

