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Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) är en bransch- och arbetsgivarorganisation som 

är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vi har cirka 935 medlemsföretag verksamma 

inom byggnadsplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Våra branscher i 

sin helhet har ca 7500 anställda. PLR:s huvuduppgift är att förenkla vardagen för 

våra medlemmar och göra dem till ännu bättre företagare. Vi ska också verka för 

att höja statusen för våra branscher genom att bland annat främja en sund 

konkurrens. Vårt genomsnittliga medlemsföretag har 7 anställda.  

 

PLR har tagit del av rubricerad remiss och har följande anmärkningar och 

kommentarer.  

 

Såvitt gäller implementeringen av systemet samt ikraftträdandet av de nya reglerna 

har PLR farhågor att betydande svårigheter kommer att uppstå för våra 

entreprenörer som bedriver byggverksamhet. Problemen kommer bland annat att 

bestå i att lära sig hur den nya tekniken skall hanteras och att företagen måste lära 

sig vilka uppgifter som behövs för att uppfylla de krav som ställs. För att säkerställa 

en framgångsrik implementering bör därför ett projekt genomföras där en grupp 

mindre företag deltar i en slags förstudie/projekt. Detta för att säkerställa att 

relevanta problem för den som bedriver byggverksamhet fångas upp innan de nya 

reglerna blir gällande.  

 



PLR ställer sig även frågande till hur, på ett mer konkret plan, byggherresidan skall 

ta fram en fungerande teknisk lösning för att möjliggöra elektronisk registrering. Är 

det fråga om ett unikt system som alla byggherrar kommer att använda sig av eller 

kan flera olika konkurrerande system bli aktuella? Om det sistnämnda blir fallet 

finns det en betydande risk att svårigheter uppstår för den som bedriver 

byggverksamhet beståendes av att företaget måste lära sig flera system.  

 

Det föreligger även oklarheter vad gäller tillämpningen vid ramavtal. Skall reglerna 

tillämpas enbart när gränsvärdet för ett visst byggprojekt har uppnåtts? Här önskas 

ett förtydligande.   

 

I förslaget anges även några undantag från de skyldigheter förslaget innebär. Ett av 

undantagen är de fall då den sammanlagda ersättningen uppgår till mindre än 4 

prisbasbelopp. PLR anser att denna beloppsgräns är alldeles för låg, då mindre 

projekt inom PLR:s branscher kommer att omfattas av de nya reglerna. Detta är 

olyckligt och riskerar att bli onödigt betungande för företag som utför för våra 

branscher små men tämligen vanligt förekommande projekt. Ett rimligare förslag är 

att ovannämnda gränsbelopp höjs till 10 prisbasbelopp.  

 

Vad gäller byggherrens möjlighet att civilrättsligt avtala om att överlåta sitt ansvar 

till exempelvis den som bedriver byggverksamhet anser PLR följande. Förslaget är 

otydligt under vilka omständigheter en delegering är möjlig. Är det tänkt att det 

enbart skall gå att delegera ansvaret vid en renodlad generalentreprenad där 

entreprenadformen är totalentreprenad? Att koppla möjligheten att delegera 

ansvar till en viss upphandlings- och/eller entreprenadform (general- respektive 

totalentreprenad) kan vara olyckligt då flertalet byggherrar och byggföretag ej kan 

skilja olika entreprenad- och upphandlingsformer åt.  

Att överhuvudtaget ha en möjlighet att överlåta byggherrens ansvar är enligt PLR:s 

uppfattning olyckligt då risken är överhängande att överlåtelse blir mer regel än 

undantag. Konsultsidan kommer snabbt att göra det till standard att ansvaret 

överlåts från byggherre till generalentreprenör då de flesta i konsultledet arbetar 

för just byggherresidan. Flertalet av företagen verksamma inom PLR:s branscher 



kommer  att ha svårt att beräkna vad denna överlåtelse kommer att vara värd i 

reala termer.  Detta i sin tur riskerar att snedvrida konkurrensen mellan olika 

företag då vissa vet värdet i reala termer medan andra inte gör det.   

 

För det fall överlåtelse blir möjligt är det viktigt att möjligheten då begränsas till 

renodlade generalentreprenader (oaktat entreprenadform) och enbart då i ledet 

mellan byggherre/beställare och generalentreprenör. Denna begränsning måste 

även regleras tydligare än i förslaget.   

 

Såvitt gäller de föreslagna kontrollavgifterna anser PLR att det överhuvudtaget inte 

bör finnas några kontrollavgifter. Andra sätt att avskräcka från att överträda de nya 

reglerna bör istället beaktas. För det fall kontrollavgifter ändock skulle införas anser 

PLR att detta bör ske efter en längre implementeringstid, dvs. när reglerna redan 

varit gällande en tid. Likaså måste eventuella kontrollavgifter avspegla det 

kontrollerade företagets storlek och ej vara lika hög för ett stort som ett litet 

företag.  

 

PLR anser också att det är viktigt att systemet kan fungera på arbetsplatser där 

mobiltäckning ej finns.  

 

Sammantaget anser PLR att det är bra med anmälningsskyldighet för större 

byggarbetsplatser och att ett system med elektronisk närvaroliggare införs för dessa 

större arbetsplatser. Likaså är det positivt att Skatteverket ges möjligheter att 

genomföra kontrollbesök. PLR anser dock att förslaget enbart är anpassat för stora 

byggarbetsplatser där stora, professionella, byggherrar agerar beställare. Det 

kommer att uppstå stora problem vid tillämpningen av dessa regler på mindre 

byggarbetsplatser med normalstora byggentreprenörer. PLR ser med oro på att 

förslaget får effekter även utanför byggbranschen. Så blir fallet om exempelvis en 

bostadsrättsförening är byggherre vid en entreprenad.  

 

 

 



PLR är rädda för att den administrativa bördan för våra medlemsföretag kommer att 

öka markant vilket vore mycket olyckligt. Det är helt enkelt inte rimligt att 

företagare inom byggbranschen skall behöva lägga mer tid på administration. 

Regeringen har under en längre tid utlovat regler som skulle innebära 

regelförenklingar och minskad administration för företagare. För PLR:s vidkomande 

synes detta förslag innebära raka motsatsen, vilket är negativt. För den 

normalstora/mindre entreprenören verksam inom byggbranschen anser PLR att 

förslaget inte är tillräckligt genomarbetat och konsekvenserna inte tillräckligt 

utredda. PLR anser även att det är oacceptabelt att en byggherre som inte är 

verksam i byggbranschen kan åläggas ett ansvar. Med anledning av vad som anförts 

kan PLR inte tillstyrka förslaget i dess nuvarande form.   

 

 

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Claes Arenander på 070-612 

74 86, claes.arenander@epfab.se alternativt VD Thomas Dahlberg, 070-962 75 98 

thomas.dahlberg@epfab.se  

 

Stockholm, som ovan  

 
__________________________ 

Thomas Dahlberg,  

VD 
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