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BYGGHERRENS ANSVAR FÖR PERSONALLIGGARE  
Den 4 december 2014 beslutade riksdagen att det blir obligatoriskt med elektronisk personalliggare 

på våra byggarbetsplatser. Lagändringen som träder i kraft 1 januari 2016 innebär skyldigheter för 

dig som byggherre. 

 

Personalliggare för byggbranschen 

Lagen gäller för all byggverksamhet där den sam-

manlagda kostnaden för byggverksamheten för-

väntas överskrida fyra prisbasbelopp. Med bygg-

verksamhet menas om-, till- och nybyggnadsar-

beten, reparations- och underhållsarbeten samt 

rivning av byggnadsverk. Till byggverksamhet rä-

knas även stödfunktioner såsom städning och be-

vakningstjänster.  

 

 

 

Företag och personer som under kortare tid enbart 

lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel 

är undantagna från registreringskravet. 

Övergångsbestämmelser 

Lagen gäller för byggverksamhet som påbörjas ef-

ter 1 januari 2016. Som övergångsbestämmelse 

gäller lagen även för projekt som påbörjats tidigare 

om de avslutas efter den 30 juni 2016, men då för 

den verksamhet som sker efter 1 januari 2016.  

Anmäl byggstart och avslut bygge 

Innan byggstart ska du som byggherre registrera 

dig hos Skatteverket med uppgift om tid för bygg-

start samt adress för byggarbetsplatsen. En  

e-tjänst för denna registrering är under utveckling 

hos Skatteverket. När Skatteverket fått in anmälan 

kommer de att tilldela byggherren ett unikt identifi-

kationsnummer för byggarbetsplatsen som ska 

kopplas till personalliggarens registrering.  

 

Då byggverksamheten är avslutad ska byggherren 

anmäla detta till Skatteverket inom två veckor. 

Byggherren skall likaså anmäla andra förändringar 

som inträffar mot de registrerade uppgifterna. 

Samlad personalliggare 

Byggherren ska tillhandahålla den elektroniska ut-

rustning som behövs för den personalliggare som 

ska föras på varje byggarbetsplats. 

 

Byggherren ansvarar för att hålla den samlade 

personalliggaren tillgänglig för Skatteverket så att 

de vid kontrollbesök kan få en samlad bild av vilka 

näringsidkare som är verksamma på byggarbets-

platsen samt deras personal. 

 

Det frivilliga systemet ID06 är under utveckling och 

de ackrediterade leverantörerna kommer att 

kunna erbjuda utrustningar som uppfyller lagkra-

ven. 

Entreprenörens personalliggare 

Alla näringsidkare som är verksamma på byggar-

betsplatsen ska föra personalliggare för sin verk-

samhet.  

 

Kravet gäller även utländska juridiska och fysiska 

personer som bedriver byggverksamhet i Sverige.  

 

 

 

 

Alla projekt med byggkostnad > 178 000 kr 

berörs 
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Näringsidkaren ska registrera följande uppgifter 

för varje byggarbetsplats: 

 näringsidkarens företagsnamn med per-

sonnummer eller organisationsnummer, 

samordningsnummer eller motsvarande 

utländska nummer 

 verksamma personer i näringsverksam-

heten med namn och personnummer, 

samordningsnummer eller motsvarande 

utländska nummer 

 tidpunkten då respektive persons arbets-

pass påbörjas och avslutas varje dag  

 

Näringsidkaren ansvarar för att deras personal 

kan registrera sig i byggherrens utrustning genom 

att förse dem med elektroniska kort för registre-

ringen t.ex. 

 

Näringsidkaren ansvarar för att dennes uppgifter 

är tillgängliga för Skatteverket vid en eventuell 

platskontroll och likaså att spara sina uppgifter i 

två år efter det år uppdraget avslutades.   

Delegering av byggherreansvar 

Byggherrens skyldigheter kan delegeras, förutsatt 

att det sker skriftligt och till en näringsidkare som 

självständigt ansvarar för arbetets planering och 

utförande. Den entreprenör som övertagit bygg-

herrens ansvar är då även ansvarig för eventuella 

kontrollavgifter från Skatteverket.  

 

Om organisationsformen är generalentreprenad 

(totalentreprenad) så kan delegering ske till gene-

ralentreprenören. Är organisationsformen däremot 

delad entreprenad bör delegering kunna ske förut-

satt att delentreprenören har ett avtalat samord-

ningsansvar för de andra delentreprenörernas ar-

bete. 

 

Följande skrivning anges i administrativa föreskrif-

ter vid delegering till generalentreprenör vid utfö-

randeentreprenad/totalentreprenad: 

 

 
 

Med denna överlåtelse övertar entreprenören 

byggherrens ansvar att tillhandahålla utrust-

ningen, hålla den samlade personalliggaren till-

gänglig för Skatteverket, anmäla byggstart och 

byggarbetsplats till Skatteverket samt anmäla för-

ändringar mot registrerat inom två veckor.  

 

Delegering bör inte ske slentrianmässigt. Med bi-

behållet ansvar får byggherren större kontroll över 

vilka entreprenörer som rör sig på byggarbetsplat-

sen. Och med kommande utveckling av ID06 finns 

andra fördelar för byggherren såsom tidssumme-

ring på organisationsnivå och tidig information om 

eventuella konkurser. 

Skatteverkets kontrollavgifter 

Skatteverket kan göra kontrollbesök för att kon-

trollera att byggherren och näringsidkarna uppfyl-

ler sina skyldigheter. De kontrollavgifter Skatte-

verket kommer att ta ut om de finner att det skett 

överträdelser är; 

 

 
 

10 000 kr för varje kontrollbesök om Skatteverket 

finner  

 att byggherren ej tillhandahållit utrustning 

så att en elektronisk personalliggare kan 

föras 

 att byggherren inte håller den samlade per-

sonalliggaren tillgänglig för Skatteverket  

 att näringsidkaren inte håller sin personal-

liggare tillgänglig för Skatteverket  

 att näringsidkare ej uppfyllt sin dokument-

ationsskyldighet  

 

25 000 kr om byggherren inte lämnat uppgift om 

byggstart och byggarbetsplats.  

 

2 000 kr för varje oregistrerad person som påträf-

fas verksam på byggarbetsplatsen.    

 

20 000 kr om Skatteverket tidigare tagit ut kon-

trollavgift och finner att ytterligare överträdelse 

skett inom ett år. 

AFC.345/AFD.345 Elektronisk personalliggare 

Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter  

avseende elektronisk personalliggare enligt  

39 kap 11b och 12 §§ samt 7 kap 2a och 4 §§ 

Skatteförfarandelagen. 

Kontrollavgifter 

10 000 kr/kontrollbesök 

25 000 kr ej anmäld byggarbetsplats 

2 000 kr/ej registrerad person 
20 000 kr ytterligare kontrollbesök 
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