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BESLUT   
Med stöd av delegation  
 
Diarienummer:  0000-000 
Ärendet avser: ………. 
Fastighet: Fastigheten …, adress  
Byggherre: namn 
 

 

Byte av och ingripanden mot en funktionskontrollant/ 
kontrollansvarig 
 
Beslut  
Alt 1. 
Med stöd av 11 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL beslutas 
att en annan funktionskontrollant ska utses. Som ny funktionskontrollant 
utses ……… (namn). 
 
Alt2. 
Med stöd av 11 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
entledigas den kontrollansvarige NN från sitt uppdrag. Som ny 
kontrollansvarig utses den av byggherren föreslagna ……… (namn). 
 
Ärende 
 
Skäl till beslut 
Alt 1. 
Enligt 11 kap. 34 § PBL får byggnadsnämnden besluta att en annan 
funktionskontrollant ska utses om nämnden finner att den som avses i 8 
kap. 25 § har åsidosatt sina skyldigheter. Nämnden ska anmäla sitt beslut 
till den som har certifierat kontrollanten. 
  

http://notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P25
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P25
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Alt 2. 
Enligt 11 kap. 35 § PBL ska byggnadsnämnden, om den finner att en 
kontrollansvarig som avses i 10 kap. 9 § har åsidosatt sina skyldigheter 
enligt 10 kap. 11 §,  
1. entlediga den kontrollansvarige från sitt uppdrag och underrätta den 
som har certifierat den kontrollansvarige om beslutet, och 
2. efter förslag från byggherren besluta om en ny kontrollansvarig. 

 
Bygglovsenheten finner att ……… (namn) har åsidosatt sina 
skyldigheter……… 
Här följer en motivering för att sökanden/grannar/överprövande 
myndigheter ska förstå beslutet.  
 
Upplysningar  
En kopia på detta beslut skickas till certifieringsorganet. 
 
Om en kontrollansvarig har visat sig vara olämplig för sin uppgift får den 
som har certifierat den kontrollansvarige återkalla certifieringen enligt 11 
kap. 36 § PBL. 
 
 
Detta beslut har fattats av handläggare vid bygglovsenheten enligt 
byggnadsnämndens delegationsordning punkt … 
 
 
Bygglovsenheten, … kommun 
 
.............................................. 
Namnförtydligande 
Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör 
 
 
 
Bilaga: 
……….. 
 
Kopia: 
Byggherre 
Certifieringsorganet 

http://notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K10P9
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K10P11
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