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Webbseminarium  

Elektronisk personalliggare i 

byggbranschen 

Program 

• Ny lagstiftning

• Definitioner – vad menas med
– byggverksamhet och byggarbetsplats

– byggherre

– den som bedriver byggverksamhet

– verksam person?

• Undantag från bestämmelserna

• Vem ska göra vad (före, under och efter bygget)?

• Skatteverkets kontroll

• Sammanfattning
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Ny lagstiftning från 1 januari 2016 

• Krav på att föra elektronisk 

personalliggare införs i 

byggbranschen 
 

• Syfte 

– motverka förekomsten av 

svartarbete 

– främja sundare konkurrens 

Övergångsbestämmelser finns 

Viktiga begrepp och 

definitioner 
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Byggverksamhet 

Med byggverksamhet menas 

• om-, till- och nybyggnadsarbeten

• reparations- och underhållsarbeten

• anläggningsarbeten

• rivning av byggnadsverk

• annan verksamhet som stödjer

byggverksamheten, t.ex. städ och bevakning

på byggarbetsplatsen

Byggarbetsplats 

• En plats där

byggverksamhet bedrivs

• Har geografisk

utbredning

– helhetsbedömning görs

av omständigheterna

– Skatteverkets kontroller

är en viktig faktor i

bedömningen
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Byggherre 

Med byggherre menas den som för egen räkning 

utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, 

rivnings- eller markarbeten: 

• Enskilda näringsidkare, aktiebolag och andra

former av juridiska personer

• Utländska aktörer

• Statliga verk, kommuner och landsting

• Bostadsrättsföreningar

Den som bedriver byggverksamhet 

• Alla entreprenörer

• Tillverkare som installerar

material på byggarbets-

platsen
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Verksam person 

• Anställda  

• Inhyrd personal 

• Praktikanter 

 

Personer som lossar eller lastar material under kortare tid  

behöver inte noteras i liggaren 

Undantag 

Inga krav på personalliggare: 

 

• Privatperson som beställer/bygger för eget bruk. 

Oavsett belopp och antal entreprenörer. 
 

• Alla byggen där kostnaderna för arbete och 

material inte överstiger fyra prisbasbelopp, 

exklusive moms 

– för 2016 gäller 177 200 kr 
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Exempel på bygge 

 Fastighetsägare 
Beställare/ 

byggherre 

Generalentreprenör Stora Byggföretaget AB 

 Målare AB 

Färg AB 

Josef Smith 

(anställd) 

Muhammad 

 Kandhlawi 
 (anställd) 

Anna 

 Eriksson 
(praktikant) 

  VVS AB 

Kim Svensson, 
(inhyrd från 

bemanningsföretag) 

Städ 

(enskild näring) 

Överlåtelse av byggherreansvar 

Ansvaret för personalliggare kan överlåtas: 

• Till en generalentreprenör/totalentreprenör

• Överlåtelsen ska avse hela ansvaret för

personalliggare

• Avtalet ska vara skriftligt och ska göras före

anmälan av byggarbetsplats

Överlåtelse av byggherreansvaret för personalliggaren 

kan inte göras vid s.k. delad entreprenad 
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Exempel på bygge – överlåtelse av ansvar 

Fastighetsägare 

Stora Byggföretaget AB 

 Målare AB 

Färg AB 

Josef Smith 

(anställd) 

Muhammad 

 Kandhlawi 
 (anställd) 

Anna 

 Eriksson 
(praktikant) 

  VVS AB 

Kim Svensson, 
(inhyrd från 

bemanningsföretag) 

Städ 

(enskild näring) 

Beställare

Generalentreprenör 
– övertar ansvaret

som byggherre 

Exempel: Lisas café 

• Näringsidkare som

bygger för mer än fyra

prisbasbelopp omfattas

av reglerna (177 200 kr år

2016) 

• Lisa kan överlåta sitt

ansvar som byggherre till
generalentreprenören

– skriftligt avtal krävs
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Innan byggstart 

Byggherrens skyldigheter 

Byggherren ska 

• anmäla byggstart till Skatteverket

• skaffa utrustning som gör det möjligt att föra

elektronisk liggare

Vid överlåtelse ska bygganmälan göras av 

den som tagit över ansvaret 
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E-tjänsten Personalliggare, Bygg 

Anmälan av byggarbetsplats 
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Under bygget 

Byggherrens skyldigheter 

• Byggherren ska

– hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för

Skatteverket på byggarbetsplatsen

– se till att Skatteverket alltid kan ta del av

personalliggaren direkt vid kontroll

• Utrustningen kan bestå av dator, surfplatta eller

mobiltelefon som kan läsas av på plats

eller skrivas ut
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Innehåll i personalliggare 

• Byggarbetsplatsens identifikationsnummer

• De verksamma företagens namn, organisations-
nummer eller personnummer eller motsvarande
uppgift

• De verksamma personernas namn,
personnummer eller motsvarande utländska
nummer

• När arbetspass påbörjats/avslutats

Mer om personalliggare i byggbranschen 

• Personalliggare måste föras elektroniskt

• Möjlighet att söka ut uppgifter som har förts in
under ett visst tidsintervall

• Möjlighet att se inregistrerade uppgifter för ett
visst företag/vissa företag

• Ändringar i personalliggaren måste framgå

(SKVFS 2015:6)

• Format  på uppgifterna ÅÅÅÅ:MM:DD
respektive TT:MM:SS
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Entreprenörens skyldigheter 

Den som bedriver 
byggverksamhet ska 

• föra personalliggare
i utrustning som
tillhandahålls av
byggherren

• hålla personalliggaren
tillgänglig för byggherren
och Skatteverket på
byggarbetsplatsen

Verksam persons skyldighet 

De verksamma personerna 

ska elektroniskt registrera sin 

närvaro på byggarbetsplatsen 

Eventuella kontrollavgifter drabbar entreprenören 
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Efter avslutad byggnation 

Efter avslutad byggnation 

• Byggherren ska anmäla att byggverksamheten

avslutats

– detta är när den faktiska byggverksamheten är klar

– datum för slutbesiktningen är inte avgörande

• Den som bedriver byggverksamhet ska bevara

personalliggaren i två år efter beskattningsårets

utgång
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Skatteverkets kontroll 

Skatteverkets kontroll 

• Oanmälda kontrollbesök

• Avstämning av personalliggaren mot
verksamma personer på arbetsplatsen

• Fråga om identitet och vem man arbetar för

• Vid fel och brister
– kontrollavgifter

– förelägga byggherre/den som bedriver
byggverksamhet
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Sanktioner för byggherren 

Inte anmält byggstart 25 000 kr/ byggarbetsplats 

Elektronisk utrustning för 

personalliggare saknas 

12 500 kr 

Inte hållit den samlade  

personalliggaren tillgänglig 

för Skatteverket 

12 500 kr 

Sanktioner för den som bedriver 

byggverksamhet 

 

 

Inte hållit personalliggaren 

tillgänglig för Skatteverket 

12 500 kr 

Personalliggaren är 

bristfällig eller har inte 

förts löpande 

12 500 kr 

Verksam person har inte 

noterats i 

personalliggaren 

2 500 kr per person 
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Sammanfattning 

Sammanfattning – innan byggstart 

Byggherre 

– Anmäler

byggarbetsplatsen

till Skatteverket

– Skaffar utrustning

Den som bedriver 
byggverksamhet 
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Sammanfattning – under bygget 

Byggherre 

– Håller den samlade
personalliggaren
tillgänglig

D.v.s: Ska alltid kunna  
presentera personal-
liggaren för Skatteverkets 
kontrollanter 

Den som bedriver 
byggverksamhet 

– För personalliggare
löpande

– Ska alltid kunna
presentera sin
personalliggare
för Skatteverkets
kontrollanter

Verksamma personer 
- Ska registrera sig i personalliggaren 

Sammanfattning – efter avslutat bygge 

Byggherre 

– Avanmäler bygget

Den som bedriver 
byggverksamhet 

– Sparar personal-

liggaren i två år
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skatteverket.se/personalliggarebygg 

Kontakta oss 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbranschen.4.7be5268414bea0646949797.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbranschen.4.7be5268414bea0646949797.html

