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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen 
och av 7 kap. 7 § i lagen om bostadsköp 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att mark-
användnings- och bygglagen och lagen om 
bostadsköp ändras. 

Regleringen om skyldigheterna för den 
som påbörjar ett byggprojekt, utformningen 
av byggnader, projekterarna, byggarbetsled-
ningen, ansökan om bygglov och myndighe-
ternas tillsyn över byggandet uppfyller för 
närvarande inte de krav som i grundlagen 
ställs på författningsnivån och bemyndigan-
det att utfärda förordning. Syftet med propo-
sitionen är att i markanvändnings- och bygg-
lagen samla bestämmelser som för närvaran-
de finns på olika författningsnivåer så att la-
gen innehåller sådana i grundlagen förutsatta 
grundläggande bestämmelser om individens 
rättigheter och skyldigheter samt exakta och 
noggrant avgränsade bemyndiganden att ut-
färda förordning. Syftet är också att förtydli-

ga den osammanhängande regleringen och på 
så sätt främja en enhetlig tillämpning av be-
stämmelserna. 

Innehållsmässigt kvarstår regleringen om 
skyldigheterna för den som påbörjar ett 
byggprojekt, utformningen av byggnader, 
projekterarna, byggarbetsledningen, ansökan 
om bygglov och myndigheternas tillsyn över 
byggandet i huvudsak oförändrad med un-
dantag för vissa tillägg som betonar särdra-
gen hos reparationsbyggande och en precise-
ring av de byggnadsarbeten som förutsätter 
byggarbetsledning. 

Det föreslås att hänvisningen till Finlands 
byggbestämmelsesamling i lagen om bo-
stadsköp ändras till en hänvisning till  mark-
användnings- och bygglagen. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2014. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Bestämmelser om byggande finns i mark-
användnings- och bygglagen (132/1999), 
som trädde i kraft den 1 januari 2000, och i 
den markanvändnings- och byggförordning 
(895/1999) som har utfärdats med stöd av la-
gen och i de byggbestämmelser som har ut-
färdats i form av förordningar av miljömini-
steriet (Finlands byggbestämmelsesamling, 
nedan byggbestämmelsesamlingen). Den nu-
varande regleringen uppfyller inte de krav 
som i 80 § i Finlands grundlag (731/1999) 
ställs på författningsnivån och bemyndigan-
det att utfärda förordning, eftersom markan-
vändnings- och bygglagen har stiftats innan 
den gällande grundlagen trädde i kraft. Be-
stämmelserna i markanvändnings- och bygg-
lagen utgör inte en tillräcklig grund för de 
bestämmelser som finns i markanvändnings- 
och byggförordningen och byggbestämmel-
sesamlingen. Dessutom är bemyndigandena 
att utfärda förordning bristfälliga eller också 
saknas de helt. Markanvändnings- och bygg-
förordningen och byggbestämmelsesamling-
en innehåller också ett stort antal bestämmel-
ser som på grund av sitt innehåll ska vara på 
lagnivå. 

Syftet med propositionen är att få markan-
vändnings- och bygglagens reglering om 
skyldigheterna för den som påbörjar ett 
byggprojekt, utformningen av byggnader, 
projekterarna, byggarbetsledningen, ansökan 
om bygglov och myndigheternas tillsyn över 
byggandet att överensstämma med de krav 
som gäller författningsnivån och bemyndi-
gandet att utfärda förordning i 80 § i grund-
lagen. I lagen samlas bestämmelserna om 
grunderna för individens rättigheter och 
skyldigheter samt noggrant avgränsade och 
exakta bemyndiganden att utfärda förord-
ning. 

I markanvändnings- och bygglagen tas in 
behövliga bestämmelser från markanvänd-
nings- och byggförordningen, miljöministeri-
ets förordning om planerare av byggnader 
och byggnadsprojekt (Finlands byggbestäm-
melsesamling A2, 2002) och miljöministeri-

ets förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning (Finlands byggbestäm-
melsesamling A1, 2006). Från anvisningarna 
om betongkonstruktioner (Finlands byggbe-
stämmelsesamling B4, 2005), anvisningarna 
om stålkonstruktioner av tunnplåt (Finlands 
byggbestämmelsesamling B6, 1989) och an-
visningarna om stålkonstruktioner (Finlands 
byggbestämmelsesamling B7, 1996), vilka 
har utfärdats i form av förordningar av mil-
jöministeriet, tas det också in behörighets-
krav enligt svårighetsgrad för arbetsledare 
och planerare för dessa specialområden. 

Syftet med propositionen är också att för-
tydliga den osammanhängande regleringen 
om skyldigheterna för den som påbörjar ett 
byggprojekt, utformningen av byggnader, 
projekterarna, byggarbetsledningen, ansökan 
om bygglov och myndigheternas tillsyn över 
byggandet och på så sätt främja en enhetlig 
tillämpning av bestämmelserna. Till innehål-
let kvarstår regleringen i huvudsak oföränd-
rad, bortsett från vissa preciseringar och till-
lägg som betonar särdragen hos reparations-
byggande samt en precisering av de bygg-
nadsarbeten som förutsätter byggarbetsled-
ning. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

2.1.1 Allmänt om den helhet som utgörs av 
regleringen om byggande 

Regleringen om byggande består av mark-
användnings- och bygglagen samt markan-
vändnings- och byggförordningen och bygg-
bestämmelsesamlingen som utfärdats med 
stöd av lagen. Bestämmelserna om byggande 
i markanvändnings- och bygglagen är all-
männa och flexibla och största delen av be-
stämmelserna om byggande finns i markan-
vändnings- och byggförordningen och bygg-
bestämmelsesamlingen.  

Eftersom byggbestämmelsesamlingen är 
väldigt praktisk har den en etablerad ställning 
inom byggbranschen. Den innehåller väsent-
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liga tekniska krav enligt sakområde som gäl-
ler hälsosamt byggande, säkerhet, energipre-
standa, säkerhet vid användning, hinderfri-
het, ljudisolering samt vatten- och avloppsin-
stallationer och värmeanordningar samt an-
knytande anvisningar och förklaringar. 
Byggbestämmelsesamlingen innehåller också 
föreskrifter som gäller skyldigheterna för den 
som påbörjar ett byggprojekt, planeringen av 
byggnader, planerarna, byggarbetsledningen, 
ansökan om bygglov och myndigheternas 
tillsyn över byggandet samt anknytande an-
visningar och förklaringar. Utöver föreskrif-
terna, anvisningarna och förklaringarna har i 
byggbestämmelsesamlingen samlats även så-
dana bestämmelser från markanvändnings- 
och bygglagen och markanvändnings- och 
byggförordningen som gäller den aktuella 
saken. 
 
2.1.2 Reglering om skyldigheterna för den 
som påbörjar ett byggprojekt, utformningen 
av byggnader, projekterarna, byggarbetsled-
ningen, ansökan om bygglov och myndighe-
ternas tillsyn över byggandet 

Bestämmelserna om skyldigheterna för den 
som påbörjar ett byggprojekt, utformningen 
av byggnader, projekterarna, byggarbetsled-
ningen, ansökan om bygglov och myndighe-
ternas tillsyn över byggandet finns i markan-
vändnings- och bygglagens 17 kap. (allmän-
na förutsättningar för byggande), 19 kap. 
(tillståndsförfarande och tillståndsprövning) 
och 20 kap. (utförande av byggnadsarbete). 
Bestämmelser om omsorgsplikten för den 
som påbörjar ett byggprojekt finns i 119 §, 
utformning av byggnader och projekterare i 
120 §, det inledande mötet i 121 §, byggar-
betsledningen i 122 §, utformnings- och ar-
betsledningsuppgifternas svårighetsgrad och 
behörigheten för projekterare och arbetsleda-
re i 123 §, ansökan om bygglov i 131 §, be-
handling av ansökan om bygglov i 134 §, ut-
förande av och tillsyn över byggnadsarbete i 
149 §, myndigheternas inspektioner i 150 §, 
byggherreövervakning och andra enskilda 
granskningar i 151 § och ibruktagande av 
byggnader i 153 §.  

Utöver bestämmelserna i markanvänd-
nings- och bygglagen finns det en stor mängd 
bestämmelser om skyldigheterna för den som 

påbörjar ett byggprojekt, utformningen av 
byggnader, projekterarna, byggarbetsled-
ningen, ansökan om bygglov, myndigheter-
nas tillsyn över byggandet även i markan-
vändnings- och byggförordningen, miljömi-
nisteriets förordning om planerare av bygg-
nader och byggnadsprojekt och miljöministe-
riets förordning om tillsyn över byggande 
och teknisk granskning.  

I markanvändnings- och byggförordningen 
föreskrivs i 48 § om behörighetsvillkor för 
projekterare, i 49 § om utformning av bygg-
nader, i 70 § om behörighetsvillkor för den 
ansvariga arbetsledaren, i 71 § om arbetsled-
ningen för ett specialområde, i 72 § om på-
börjande av byggnadsarbete, i 73 § om bygg-
arbetsledningen, i 74 § om det inledande mö-
tet, i 75 § om utmärkning av byggnadens 
plats, i 76 § om syneförrättningar och inspek-
tioner, i 77 § om inspektionsprotokoll för 
bygget, i 78 § om byggherreövervakningen 
och i 79 § om avvikelse från planen. 

I 2 kap. i miljöministeriets förordning om 
planerare av byggnader och byggnadsprojekt 
föreskrivs om omsorgsplikt för den som på-
börjar ett byggprojekt, i 3 kap. om planerar-
nas uppgifter, i 4 kap. om planerarnas behö-
righet och i 5 kap. om lovhandlingar samt 
andra planer och utredningar. I 3 kap. i mil-
jöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning föreskrivs 
om principen för tillsyn över byggarbete, i 4 
kap. om ansvariga arbetsledare och arbetsle-
dare för specialområden, i 5 kap. om påbör-
jande av byggarbete, i 6 kap. om det inledan-
de mötet, i 7 kap. om inspektionsprotokoll 
för byggarbetet, i 8 kap. om kvalitetssäk-
ringsutredning, i 9 kap. om syneförrättningar 
under byggarbetets gång, i 10 kap. om ibruk-
tagandet av byggnaden samt slutsynen och i 
11 kap. om byggherreövervakning och annan 
privat granskning. 
 
Omsorgsplikt för den som påbörjar ett bygg-
projekt 

Bestämmelser om omsorgsplikt för den 
som påbörjar ett byggprojekt finns i 119 § i 
markanvändnings- och bygglagen, enligt vil-
ken den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden planeras och byggs i enlig-
het med bestämmelserna om byggande samt 
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det beviljade tillståndet. Till omsorgsplikten 
hör enligt paragrafen också att den som på-
börjar ett byggprojekt ska ha tillräckliga för-
utsättningar att genomföra projektet med 
hänsyn till dess svårighetsgrad samt ha till-
gång till kompetent personal. Detta innebär 
emellertid inte att den som påbörjar ett bygg-
projekt måste uppfylla förutsättningarna 
själv. I allmänhet skaffar den som påbörjar 
ett byggprojekt tillräcklig sakkunskap och 
yrkesskicklighet för att genomföra byggpro-
jektet genom avtalsarrangemang.  

Bestämmelser om omsorgsplikt för den 
som påbörjar ett byggprojekt finns också i 2 
kap. i miljöministeriets förordning om plane-
rare av byggnader och byggnadsprojekt och i 
3 kap. i miljöministeriets förordning om till-
syn över byggande och teknisk granskning. I 
119 § i markanvändnings- och bygglagen 
finns det inte något bemyndigande att utfärda 
förordning om saken.  
 
Utformning av byggnader samt projekterare 

Enligt 120 § 1 mom. i markanvändnings- 
och bygglagen ska beskrivningen av ett 
byggprojekt utarbetas så att den uppfyller 
kraven i markanvändnings- och bygglagen 
och de bestämmelser som utfärdas med stöd 
av den samt kraven på god byggnadssed. 

Bestämmelser om projekterare finns i 120  
§ 2 och 3 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen. Vid utformningen av byggnaden 
ska det finnas en kompetent person som an-
svarar för utformningen som helhet och dess 
kvalitet, dvs. en huvudprojekterare. Huvud-
projekteraren ser till att projektbeskrivningen 
och specialbeskrivningarna utgör en helhet 
som uppfyller de krav som ställs på byggan-
de. Den som ansvarar för respektive special-
beskrivning ska se till att specialbeskrivning-
en uppfyller de krav som ställs på den. Har 
en specialbeskrivning utarbetats av flera per-
soner, ska en av dem utses till ansvarig pro-
jekterare för den helhet som detta specialom-
råde utgör. 

Huvudprojekteraren är en central aktör 
inom ett byggprojekt och de frågor som hu-
vudprojekteraren är ansvarig för och som har 
att göra med kontrollen av utformningen som 
helhet är betydelsefulla när det gäller att säk-
ra kvaliteten på byggandet. Ansvaret för hel-

heten innebär emellertid inte att huvudpro-
jekteraren skulle ansvara för innehållet i var-
je enskild beskrivning, utan den person som 
utarbetat beskrivningen är alltid ansvarig för 
att beskrivningen uppfyller de krav som ställs 
på den. Om det är huvudprojekteraren som 
också utarbetar projektbeskrivningen eller en 
specialbeskrivning, svarar huvudprojektera-
ren självfallet också för innehållet i den be-
skrivning som han eller hon utarbetat. Det är 
vanligt att huvudprojekteraren samtidigt är 
den som utarbetar projektbeskrivningen. 

I 120 § i markanvändnings- och bygglagen 
finns det inte något bemyndigande att utfärda 
förordning. Detaljerade bestämmelser om 
huvudplanerarens och de övriga planerarnas 
uppgifter finns emellertid i 3 kap. i miljömi-
nisteriets förordning om planerare av bygg-
nader och byggnadsprojekt. 

Enligt 123 § 1 mom. i markanvändnings- 
och bygglagen ska den som utarbetar pro-
jektbeskrivningar och specialbeskrivningar 
ha den utbildning och erfarenhet som bygg-
projektets art och uppgiftens svårighetsgrad 
förutsätter. Enligt 2 mom. bedöms den behö-
righet som planeringen kräver på grundval av 
byggnadens och lokalernas avsedda ändamål, 
belastningarna och brandbelastningarna, pla-
nerings-, kalkylerings- och dimensione-
ringsmetoderna, miljökraven samt på grund-
val av hur mycket planeringslösningarna av-
viker från det normala. Enligt 3 mom. kan 
planeringsuppgifter indelas i svårighetsklas-
ser för bestämmande av den minimibehörig-
het som behövs. Bestämmelser om minimi-
behörigheten utfärdas genom förordning och 
närmare föreskrifter och anvisningar ges i 
Finlands byggbestämmelsesamling. 

Bestämmelser om minimibehörigheten för 
projekterare finns i 48 § i markanvändnings- 
och byggförordningen. Den som utarbetar en 
projektbeskrivning och en specialbeskrivning 
ska ha för projekteringsuppgiften lämplig 
högskoleexamen inom byggnadsbranschen 
eller tidigare yrkesutbildning på högre nivå 
inom byggnadsbranschen eller motsvarande 
tidigare examen samt tillräcklig erfarenhet 
inom ifrågavarande projekteringsområde. 
Projekterare av mindre eller i tekniskt hänse-
ende sedvanliga byggnader eller tekniska sy-
stem kan inom ramen för sin erfarenhet ock-
så vara en person som inom studielinjen för 
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husbyggnad eller ifrågavarande specialområ-
de har avlagt teknikerexamen eller motsva-
rande tidigare examen. Också en person som 
inte har ovan föreskriven examen men som 
med hänsyn till byggobjektets eller projekte-
ringsuppgiftens art och omfattning kan anses 
ha tillräckliga kunskaper får utföra en projek-
teringsuppgift som till sin svårighetsgrad ska 
betraktas som ringa. 

Huvudprojekteraren och en projekterare 
som ansvarar för helheten i fråga om ett spe-
cialområde ska förutom den behörighet som 
den egna projekteringsuppgiften förutsätter 
ha goda yrkesmässiga kvalifikationer att skö-
ta utformningen som helhet. 

Miljöministeriets förordning om planerare 
av byggnader och byggnadsprojekt innehåller 
dessutom en riktgivande tabell över svårig-
hetsklasserna för de planeringsuppgifter som 
gäller byggnader och konstruktioner samt 
ventilation och vatten och avlopp för bygg-
nad och tomt och anknytande behörighets-
krav. Enligt tabellen är svårighetsklasserna 
för planeringsuppgifterna AA, A, B och C. 
Svårighetsklasserna AA (särskilda krav) och 
A (normala krav) avser en uppgift enligt 48 § 
1 mom. i markanvändnings- och byggförord-
ningen, svårighetsklassen B (mindre eller i 
tekniskt hänseende sedvanlig byggnad eller 
tekniska system) avser en uppgift enligt 48 § 
2 mom. i markanvändnings- och byggförord-
ningen och svårighetsklass C (ringa krav) av-
ser en uppgift enligt 48 § 3 mom. i markan-
vändnings- och byggförordningen.  

I markanvändnings- och bygglagen finns 
det inte några bestämmelser om anmälan av 
projekterare eller bedömning av en projekte-
rares behörighet, utan bestämmelser om des-
sa frågor finns i 2 och 4 kap. i miljöministe-
riets förordning om planerare av byggnader 
och byggnadsprojekt. Vilka planerarna är 
meddelas i ansökan om bygglov. Meddelan-
de om vem som anlitas för att utarbeta de 
specialplaner som byggnadstillsynsmyndig-
heten förutsätter kan även göras vid det inle-
dande mötet eller innan specialplanen inläm-
nas till byggnadstillsynsmyndigheten. Flera 
kommuner har i fråga om vissa byggprojekt 
infört ett system med förhandlingar som förs 
på förhand innan ansökan om bygglov läm-
nas in. Vid dessa förhandlingar är det möjligt 
att fastställa projektets kravnivå och de krav 

på planerarnas behörighet som följer av den. 
I anmälan om huvudplaneraren ska vid behov 
även anges eventuella andra planeringsupp-
gifter som han utför samtidigt, och som kan 
vara av betydelse för hur huvudplaneraren 
klarar av uppgiften. Byggnadstillsynsmyn-
digheten konstaterar planerarens behörighet i 
samband med varje bygglovsärende och fat-
tar på begäran ett särbeslut om planerarens 
behörighet att verka i ifrågavarande plane-
ringsprojekt. 

I föreskrift 4.1.5 i den förordningen finns 
det bestämmelser om fattande av ett ovan 
nämnt särbeslut, men i föreskriften finns det 
inte några bestämmelser om hur byggnads-
tillsynsmyndigheten ska agera om en plane-
rare inte uppfyller behörighetskraven. I prak-
tiken kontaktar byggnadstillsynsmyndigheten 
då den som påbörjar ett byggprojekt för byte 
av planerare.  
 
Byggarbetsledning 

Bestämmelser om byggarbetsledningen 
finns i 122 § i markanvändnings- och bygg-
lagen. Vid byggnadsarbete som kräver till-
stånd eller annat godkännande av myndighe-
terna ska det finnas en arbetsledare som är 
ansvarig för utförandet av arbetet och dess 
kvalitet. Den ansvarige arbetsledaren ser till 
att byggnadsarbetet utförs i enlighet med be-
stämmelserna och föreskrifterna samt det be-
viljade tillståndet och god byggnadssed. 
Byggnadsarbetet får inte påbörjas eller fort-
sätta, om det inte finns en ansvarig arbetsle-
dare som godkänts av byggnadstillsynsmyn-
digheten. Godkännandet ska återkallas, om 
det är motiverat på grund av att uppgifterna 
försummats eller av någon annan orsak. 

Bestämmelser om byggarbeten som förut-
sätter ansvarig arbetsledare finns dessutom i 
4 kap. i miljöministeriets förordning om till-
syn över byggande och teknisk granskning, 
även om det inte finns något bemyndigande 
att utfärda förordning om saken i 122 § i 
markanvändnings- och bygglagen. Till bygg-
arbeten som förutsätter ansvarig arbetsledare 
hör schaktning, utfyllnad, sprängning och 
pålningsarbete i samband med byggprojekt 
samt rivning av byggnad. Byggandet av en 
mindre konstruktion, anläggning eller bygg-
nad kräver inte någon ansvarig arbetsledare. 
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Inte heller de åtgärder som avses i 126 a § i 
markanvändnings- och bygglagen kräver nå-
gon ansvarig arbetsledare, om det inte är frå-
ga om en sådan konstruktion och anläggning 
som med tanke på en säkerhets-, hälso-, 
landskaps- eller miljöaspekt vid dess an-
vändning kan jämställas med andra bygg-
nadsarbeten som ska övervakas. Förordning-
ens bestämmelser om byggnadsarbeten som 
förutsätter ansvarig arbetsledare skiljer sig 
delvis från lagens bestämmelser. 

Enligt 122 § i markanvändnings- och bygg-
lagen ska det vid byggnadsarbete finnas ar-
betsledare för specialområden enligt vad som 
bestäms genom förordning. Enligt 71 § i 
markanvändnings- och byggförordningen ska 
i byggnadsarbete, beroende på hur krävande 
uppgiften är, finnas en arbetsledare som är 
ansvarig vid byggandet av en fastighets vat-
ten- och avloppsanordningar samt ventila-
tionsanordningar. I byggnadsarbete kan dess-
utom enligt vad som bestäms i bygglovet el-
ler av särskilda skäl under byggnadsarbetet 
finnas ansvariga arbetsledare för andra speci-
alområden. 

Närmare bestämmelser om arbetsledare för 
specialområden finns även i 4 kap. i miljö-
ministeriets förordning om tillsyn över byg-
gande och teknisk granskning. 

Enligt 123 § 1 mom. i markanvändnings- 
och bygglagen ska den ansvarige arbetsleda-
ren ha den utbildning och erfarenhet som 
byggprojektets art och uppgiftens svårighets-
grad förutsätter. Enligt 2 mom. bedöms den 
behörighet som ledningen av byggnadsarbe-
tet kräver på grundval av byggnadens och lo-
kalernas avsedda ändamål, belastningarna 
och brandbelastningarna, planerings-, kalky-
lerings- och dimensioneringsmetoderna, mil-
jökraven samt på grundval av hur mycket 
planeringslösningarna avviker från det nor-
mala, byggnadsförhållandena och de speci-
almetoder som används i arbetet. Enligt 3 
mom. kan arbetsledningsuppgifterna indelas i 
svårighetsklasser för bestämmande av den 
minimibehörighet som behövs. Bestämmel-
ser om minimibehörigheten utfärdas genom 
förordning och närmare föreskrifter och an-
visningar ges i Finlands byggbestämmelse-
samling. 

Närmare bestämmelser om behörighetsvill-
kor för den ansvariga arbetsledaren finns i 70 

§ i markanvändnings- och byggförordningen. 
Ansvarig arbetsledare för byggnadsarbete 
kan vara en person som har avlagt för uppgif-
ten lämplig högskoleexamen inom bygg-
nadsbranschen eller sådan examen som enligt 
vissa bestämmelser i den tidigare byggnads-
förordningen (266/1959, upphävd) förutsattes 
av en arbetsledare. Den ansvariga arbetsleda-
ren ska med beaktande av byggnadsobjektets 
art och omfattning ha tillräcklig erfarenhet 
inom byggnadsbranschen. Ansvarig arbetsle-
dare för en mindre byggnad med enkla kon-
struktioner kan också vara en person som 
inte har ovan föreskriven examen men som i 
övrigt kan anses ha de förutsättningar som 
krävs för uppgiften. 

Enligt 71 § i markanvändnings- och bygg-
förordningen ska när behörigheten för en ar-
betsledare för ett specialområde bedöms be-
stämmelserna i 123 § 1 och 2 mom. i mark-
användnings- och bygglagen beaktas. När-
mare föreskrifter om minimibehörigheten ut-
färdas i Finlands byggbestämmelsesamling. 

Bestämmelser om behörighetskraven för 
ansvariga arbetsledare och arbetsledare för 
specialområden finns även i 4 kap. i miljö-
ministeriets förordning om tillsyn över byg-
gande och teknisk granskning. I det kapitlet 
finns det bestämmelser om en ansvarig ar-
betsledares behörighetskrav i synnerligen 
krävande byggnadsprojekt och behörighets-
kraven för arbetsledare som ansvarar för 
byggande av en fastighets vatten- och av-
loppsinstallationer samt ventilationsanlägg-
ningar.  

Enligt 122 § i markanvändnings- och bygg-
lagen godkänns den ansvarige arbetsledaren 
och arbetsledaren för ett specialområde av 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet. 
Godkännandet ska återkallas, om det är mo-
tiverat på grund av att uppgifterna försum-
mats eller av någon annan motsvarande or-
sak. 

Närmare bestämmelser om förfarandet för 
godkännande av den ansvariga arbetsledaren 
finns i 70 § 2—4 mom. i markanvändnings- 
och byggförordningen, även om det inte 
finns något bemyndigande att utfärda förord-
ning om saken i 122 § i markanvändnings- 
och bygglagen. Den ansvariga arbetsledaren 
ska i en ansökan om godkännande visa sin 
behörighet som ansvarig arbetsledare. Till 
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ansökan ska dessutom fogas en skriftlig an-
mälan, där sökanden förbinder sig att som 
ansvarig leda byggnadsarbetet. Om sökanden 
högst fem år tidigare har godkänts som ar-
betsledare för ett motsvarande bygge i kom-
munen, behövs inte något godkännande för 
att behörigheten ska kunna konstateras. Då 
räcker en anmälan om att personen i fråga är 
ansvarig arbetsledare samt en skriftlig anmä-
lan om att personen förbinder sig till det. 
Angående godkännande av arbetsledare för 
ett specialområde gäller enligt 71 § i mark-
användnings- och byggförordningen i till-
lämpliga delar vad som föreskrivs om ansva-
rig arbetsledare. 

Bestämmelser om förfarandet för godkän-
nande av en ansvarig arbetsledare finns dess-
utom i 4 kap. i miljöministeriets förordning 
om tillsyn över byggande och teknisk 
granskning. Den ansvariga arbetsledaren har 
de praktiska kunskaper som behövs för ge-
nomförandet och ledningen av arbetet och 
tillräckliga kunskaper om de stadganden, fö-
reskrifter och myndighetsanvisningar som 
gäller byggande. Vid ansökan eller anmälan 
som gäller ansvarig arbetsledare ska anges de 
uppgifter som sökanden samtidigt har att 
sköta och som kan ha betydelse för hur ar-
betsledaruppgifterna kan handhas. Den an-
svariga arbetsledaren för ett byggarbete ska 
ha faktiska förutsättningar att sköta sina upp-
gifter omsorgsfullt och på det sätt som gäl-
lande lagstiftning kräver. 

I 73 § i markanvändnings- och byggförord-
ningen finns det bestämmelser om den ansva-
riga arbetsledarens uppgifter och ansvar, trots 
att det inte finns något bemyndigande att ut-
färda förordning om saken i 122 § i markan-
vändnings- och bygglagen. Den ansvariga 
arbetsledarens uppgifter och ansvar börjar 
omedelbart efter det att han eller hon har 
godkänts eller anmälan om avsikten att verka 
som arbetsledare har gjorts. Befrielse från 
uppgifterna och ansvaret kan fås endast ge-
nom en skriftlig begäran eller genom att en 
annan person godkänns i stället för den an-
svariga arbetsledaren. Bestämmelsen inne-
håller även en förteckning med fem punkter 
över den ansvariga arbetsledarens uppgifter. 
Bestämmelserna om ansvariga arbetsledare 
gäller i tillämpliga delar arbetsledaren för ett 
specialområde. I flera olika kapitel i miljö-

ministeriets förordning om tillsyn över byg-
gande och teknisk granskning finns det därtill 
bestämmelser om den ansvariga arbetsleda-
rens uppgifter. 
 
 
De beskrivningar och utredningar som ska 
fogas till ansökan om bygglov 

Bestämmelser om ansökan om bygglov 
finns i 131 § i markanvändnings- och bygg-
lagen. Bygglov söks skriftligen. Till ansökan 
ska fogas en utredning om att sökanden in-
nehar byggplatsen samt byggnadens huvud-
ritningar vars riktighet projekteraren intygar 
med sin namnteckning. Av sökanden kan vid 
behov krävas även andra utredningar som är 
nödvändiga för att avgöra ansökan. 

Bestämmelser om de huvudritningar och 
utredningar som fogas till ansökan om bygg-
lov finns också i 49 § i markanvändnings- 
och byggförordningen. Till de huvudritningar 
som fogas till ansökan om bygglov hör en si-
tuationsplan samt planritningar, sektionsrit-
ningar och fasadritningar. Till ansökan ska 
även fogas ett utdrag ur grundkartan över 
området eller, när det byggs på detaljplanerat 
område, ett utdrag ur detaljplanen samt ett 
utdrag ur fastighetsregistret och vid behov en 
tomtkarta, om byggnadstillsynsmyndigheten 
inte redan har tillgång till dem. Till ansökan 
ska dessutom fogas behövlig utredning om 
byggplatsens grundläggnings- och grundbot-
tenförhållanden och vid behov om byggplat-
sens hygieniska förhållanden och höjdläge 
samt det grundläggningssätt som dessa förut-
sätter och om andra behövliga åtgärder.  

I bygglovet kan enligt 134 § 3 mom. i mar-
kanvändnings- och bygglagen bestämmas att 
specialbeskrivningar ska utarbetas och till-
ställas byggnadstillsynsmyndigheten. I 49 § 3 
mom. i markanvändnings- och byggförord-
ningen sägs att det i bygglovet, vid det inle-
dande mötet eller av särskilda skäl under 
byggnadsarbetet bestäms om specialbeskriv-
ningar och utredningar som ska sändas till 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet, vil-
ket dock inte är nödvändigt, om det är fråga 
om en mindre byggnad som i fråga om kon-
struktioner och tekniska egenskaper är enkel. 

I miljöministeriets förordning om planerare 
av byggnader och byggnadsprojekt finns det 
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dessutom en hel del bestämmelser om utfö-
rande och innehåll i fråga om de huvudrit-
ningar och utredningar som fogas till ansö-
kan om bygglov samt om behovet av speci-
alplaner och deras innehåll. De anvisningar 
som ingår i förordningen innehåller omfat-
tande detaljerade exempelförteckningar över 
de utredningar och specialplaner som bygg-
nadstillsynsmyndigheten vid behov kan krä-
va med stöd av 131 och 134 § i markanvänd-
nings- och bygglagen samt 49 § i markan-
vändnings- och byggförordningen. 
 
Myndigheternas tillsyn över byggnadsarbete 

Efterlevnaden av markanvändnings- och 
bygglagen och de bestämmelser och före-
skrifter som utfärdats med stöd av den över-
vakas i samband med tillståndsprövningen 
avseende byggande och under byggnadsarbe-
tet. Syftet med tillsynen över byggandet är att 
säkerställa att den som påbörjar ett byggpro-
jekt ser till att byggnaden planeras och byggs 
i enlighet med bestämmelserna om byggande 
samt det beviljade tillståndet. Det är den som 
påbörjar byggprojektet som bär det slutliga 
ansvaret, och det är inte möjligt och inte hel-
ler meningen att genom myndighetstillsyn 
säkerställa att byggnadsarbetet utförs till alla 
delar korrekt.  

I 124 § i markanvändnings- och bygglagen 
föreskrivs det allmänt om myndigheternas 
tillsyn över byggnadsarbete. Byggnadstill-
synsmyndigheten ska övervaka byggandet 
med tanke på det allmänna intresset samt för 
sin del se till att det som bestäms i markan-
vändnings- och bygglagen och med stöd av 
den iakttas i samband med byggandet. När 
tillsynsuppgiftens omfattning och art bedöms 
ska beaktas byggprojektets svårighetsgrad, 
sakkunskapen och yrkesskickligheten hos 
tillståndssökanden och de personer som an-
svarar för planeringen och genomförandet av 
projektet samt övriga omständigheter som 
inverkar på behovet av tillsyn. Byggnadstill-
synsmyndigheten ska också sköta den all-
männa styrningen av och rådgivningen om 
byggande. 

I praktiken är tillsynen över byggande s.k. 
anpassad tillsyn, dvs. tillsynen anpassas till 
projektets karaktär och omfattning samt till 
det yrkesmässiga kunnandet hos den som på-

börjar byggprojektet och de som är anställda 
hos den som påbörjar byggprojektet.  

I 149 § i markanvändnings- och bygglagen 
föreskrivs det om utförande av och tillsyn 
över byggnadsarbete. Ett byggnadsarbete ska 
utföras så att det uppfyller de krav som ställs 
i markanvändnings- och bygglagen och i de 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
samt kraven på god byggnadssed. Myndighe-
ternas tillsyn över ett byggnadsarbete börjar 
när det tillståndsbelagda byggnadsarbetet på-
börjas och upphör i och med slutsynen. Till-
synen gäller, i de arbetsskeden och i den om-
fattning som myndigheten bestämmer, om-
ständigheter som är av betydelse för ett gott 
slutresultat av byggandet. Innan byggnadsar-
betet påbörjas ska en anmälan om det göras 
till den kommunala byggnadstillsynsmyn-
digheten.  

Enligt 149 § i markanvändnings- och bygg-
lagen utfärdas bestämmelser om påbörjande 
av byggnadsarbete genom förordning. I 72 § 
i markanvändnings- och byggförordningen 
föreskrivs det när ett byggnadsarbete anses 
ha påbörjats.  Även i 5 kap. i miljöministeri-
ets förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning finns det flera bestäm-
melser om påbörjande av byggarbete.  

Bestämmelser om det möte som ordnas in-
nan byggnadsarbetet påbörjas finns i 121 § i 
markanvändnings- och bygglagen. Vid ett in-
ledande möte som vid behov ordnas innan 
byggnadsarbetet påbörjas kan det preciseras 
vad som krävs av den som inleder ett bygg-
projekt för att omsorgsplikten ska bli upp-
fylld. I samband med det kan också den som 
inleder byggprojektet avkrävas en kvalitets-
säkringsutredning.   

Enligt 121 § i markanvändnings- och bygg-
lagen utfärdas närmare bestämmelser om det 
inledande mötet och kvalitetssäkringsutred-
ningen genom förordning. Enligt 74 § i mar-
kanvändnings- och byggförordningen ges be-
stämmelser om det inledande mötet i bygglo-
vet. Den som påbörjar ett byggprojekt ska 
avtala med kommunens byggnadstillsyns-
myndighet om tidpunkten för det inledande 
mötet och sammankalla mötet innan bygg-
nadsarbetet påbörjas. Vid det inledande mö-
tet ska åtminstone den som påbörjar bygg-
projektet eller en representant för denna, hu-
vudprojekteraren för byggnaden samt den 
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ansvariga arbetsledaren vara närvarande. Vid 
det inledande mötet konstateras och proto-
kollförs de skyldigheter som enligt till-
ståndshandlingarna ankommer på den som 
påbörjar projektet, de centrala parterna i pro-
jekteringen och byggnadsarbetet, vem som 
svarar för respektive byggnadsskede, vem 
som inspekterar olika arbetsskeden samt öv-
riga utredningar och åtgärder som behövs 
med tanke på kvaliteten på byggandet. På ba-
sis av det inledande mötet överväger bygg-
nadstillsynsmyndigheten om det behövs en 
kvalitetssäkringsutredning.  De förfaranden 
som anges under det inledande mötet eller i 
kvalitetssäkringsutredningen ska iakttas i 
byggnadsarbetet. 

Detaljerade bestämmelser om behovet av 
inledande möte, dess innehåll och sättet att 
anordna mötet finns dessutom i 6 kap. i mil-
jöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning. Detaljera-
de bestämmelser om behovet av och innehål-
let i en kvalitetssäkringsutredning finns i 8 
kap. i den förordningen.  

Bestämmelser om myndigheternas inspek-
tioner och inspektionsprotokoll för bygget 
finns i 150 § i markanvändnings- och bygg-
lagen. Bestämmelser om utmärkning av en 
byggnads plats och höjdläge, kontroll av des-
sa efter att grunden till byggnaden blivit lagd 
samt om syner som ska förrättas under bygg-
nadsarbetet utfärdas i tillståndet för byggan-
det. Om en syn eller inspektion har gett an-
ledning till anmärkningar, ska det utfärdas 
skriftliga bestämmelser om nödvändiga åt-
gärder och om den tid inom vilken ett miss-
förhållande eller fel ska avlägsnas eller kor-
rigeras. Den som saken gäller har rätt att ge-
nom rättelseyrkande föra en sådan bestäm-
melse till kommunens byggnadstillsynsmyn-
dighet. För att säkerställa att byggandet ut-
förs på behörigt sätt och för att verifiera in-
spektionerna förs på byggplatsen ett inspek-
tionsprotokoll för bygget. I det görs anteck-
ningar om syner, om inspektioner som myn-
digheten förrättat samt om sådana inspektio-
ner av arbetsprestationer för vilka det be-
stämts att någon enskild är ansvarig.   

Enligt 150 § i markanvändnings- och bygg-
lagen utfärdas bestämmelser om de syner och 
inspektioner som krävs för att övervaka ett 
byggnadsarbete genom förordning. Syneför-

rättningar som enligt behov ska föreskrivas 
under byggnadsarbetet är enligt 76 § i mark-
användnings- och byggförordningen grund-
bottensyn, konstruktionssyn samt värme-, 
vatten- och ventilationssyn. Utöver dessa kan 
även andra syneförrättningar föreskrivas i 
bygglovet. Syneförrättningar får vid behov 
slås ihop eller förrättas i etapper. En repre-
sentant för den som påbörjar ett byggprojekt 
samt den ansvariga arbetsledaren och even-
tuella arbetsledare för ett specialområde samt 
vid behov de som projekterat byggnaden ska 
vara närvarande vid synen. Syn får dock för-
rättas även om någon av de ovan nämnda inte 
skulle vara på plats. Avsikten med synen är 
att konstatera om de åtgärder och inspektio-
ner samt nödvändiga utredningar som hör till 
ett visst byggnadsskede har utförts och om 
åtgärder som förutsätts med anledning av 
uppdagade missförhållanden eller brister har 
vidtagits. På byggarbetsplatsen kan dessutom 
utföras andra inspektioner och arbetsplatsbe-
sök som behövs för tillsynen över byggandet. 
En anteckning om att syn förrättats görs i in-
spektionsprotokollet för bygget eller i till-
ståndshandlingarna.  

Bestämmelser om utmärkning och kontroll 
av byggnadens plats och dess höjdläge finns i 
75 § 2 mom. i markanvändnings- och bygg-
förordningen. Sedan grundläggningsarbetena 
för byggnaden eller ett motsvarande bygg-
nadsskede slutförts får byggandet inte fort-
sättas innan byggnadens plats och dess höjd-
läge har konstaterats vid en syn. 

Bestämmelser om syneförrättningar finns 
även i 9 kap. i miljöministeriets förordning 
om tillsyn över byggande och teknisk 
granskning. 

Bestämmelser om inspektionsprotokoll för 
bygget finns även i 77 § i markanvändnings- 
och byggförordningen, även om det inte 
finns något bemyndigande att utfärda förord-
ning om saken i 150 § i markanvändnings- 
och bygglagen. De i bygglovet föreskrivna 
eller vid det inledande mötet överenskomna 
ansvariga för olika byggnadsskeden samt de 
som inspekterar arbetsskedena bekräftar sina 
inspektioner i inspektionsprotokollet för 
bygget. I inspektionsprotokollet antecknas 
även en sådan motiverad anmärkning av 
byggherren, projekteraren, entreprenören el-
ler en anlitad expert som gäller de avvikelser 
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som i byggandet gjorts från bestämmelserna. 
I protokollet över slutsynen antecknas att ett 
inspektionsprotokoll förts, och ett samman-
drag av protokollet arkiveras i anslutning till 
tillståndshandlingarna. 

Detaljerade bestämmelser om innehållet i 
ett inspektionsprotokoll för byggarbete samt 
om sammandrag och arkivering av inspek-
tionsprotokollet finns dessutom i 7 kap. i mil-
jöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning. 

Bestämmelser om byggherreövervakning 
och andra enskilda granskningar finns i 151 § 
i markanvändnings- och bygglagen. Bygg-
nadstillsynsmyndigheten kan på ansökan till-
låta att byggherren i enlighet med en god-
känd övervakningsplan får anförtros att 
övervaka annat byggande än uppförandet av 
ett bostadshus. När byggnadstillsynsmyndig-
heten godkänner övervakningsplanen beslu-
tar den till vilken del myndighetstillsyn inte 
behövs. Byggherren ska se till att övervak-
ningsplanen följs och att byggnadstillsyns-
myndigheten i god tid skriftligen underrättas 
om behov av att avvika från den. Ett beslut 
om byggherreövervakning kan återtas, om 
det upptäcks att det inte föreligger förutsätt-
ningar för att ordna tillsynen över byggnads-
arbetet på detta sätt. 

Sakkunniggranskning och extern gransk-
ning är sådana enskilda granskningar som 
avses i rubriken för markanvändnings- och 
bygglagens 151 §. Byggnadstillsynsmyndig-
heten kan tillåta att den som gjort projektbe-
skrivningen eller utredningen eller någon an-
nan tillräckligt yrkesskicklig person anställd 
hos den som inleder byggprojektet kontrolle-
rar att byggnadsarbetet överensstämmer med 
projektbeskrivningen (sakkunniggranskning). 
När tillståndsansökan behandlas eller under 
byggnadsarbetet kan byggnadstillsynsmyn-
digheten, om det är nödvändigt för att bedö-
ma byggprojektet, kräva att sökanden ska 
lägga fram ett sakkunnigutlåtande om huru-
vida den planerade lösningen eller byggandet 
uppfyller de krav som ställs med stöd av 
denna lag (extern granskning). Den som in-
leder byggprojektet ansvarar för kostnaderna 
för detta. 

Godkänd byggherreövervakning eller sak-
kunniggranskning inskränker enligt 151 § i 
markanvändnings- och bygglagen inte bygg-

nadstillsynsmyndighetens behörighet att vid 
behov ingripa i byggande som strider mot 
tillståndet eller avviker från bestämmelserna 
och föreskrifterna. 

Enligt 151 § i markanvändnings- och bygg-
lagen utfärdas närmare bestämmelser om 
byggherreövervakning och om andra gransk-
ningar under tiden för arbetet genom förord-
ning. 

Bestämmelser om byggherreövervakning 
finns också i 78 § i markanvändnings- och 
byggförordningen. Enligt den paragrafen be-
friar byggherreövervakning helt eller delvis 
den som påbörjar ett byggprojekt från myn-
dighetsövervakningen av byggnadsarbetet 
under byggtiden, men även i detta fall grans-
kas vid slutsynen att byggherren har skött sin 
övervakningsuppgift och att byggnaden 
överensstämmer med det tillstånd som bevil-
jats och kan tas i bruk. I paragrafen finns det 
också bestämmelser om övervakningsplanens 
innehåll. 

Bestämmelser om grunderna för beviljande 
av byggherreövervakning och om de frågor 
som omfattas av underrättelseskyldigheten 
gällande ett byggprojekt finns dessutom i fö-
reskrift 11.1 i miljöministeriets förordning 
om tillsyn över byggande och teknisk 
granskning. Bestämmelser om förfarandet 
vid sakkunniggranskning finns i föreskrift 
11.2 i den förordningen. Bestämmelser om 
grunderna för extern granskning och om in-
nehållet i ett beslut om en sådan granskning 
finns i föreskrift 11.3 i den förordningen. 

Bestämmelser om slutsyn och ibruktagande 
av byggnader finns i 153 § i markanvänd-
nings- och bygglagen. En byggnad eller en 
del av den får inte tas i bruk förrän den har 
godkänts vid slutsynen. Inspektioner som ba-
serar sig på annan lag och som väsentligt på-
verkar byggnadens användningssäkerhet ska 
utföras tidigare. När slutsyn söks ska bygg-
nadens bruks- och underhållsanvisning, om 
det har bestämts att en sådan ska utarbetas, 
vara tillräckligt klar och kunna överlämnas 
till byggnadens ägare. En byggnad får inte 
godkännas att tas i bruk, om den verksamhet 
som är avsedd att bedrivas där kräver till-
stånd enligt miljöskyddslagen (86/2000), för-
rän detta tillstånd har vunnit laga kraft.  

I 153 § i markanvändnings- och bygglagen 
finns det inte något bemyndigande att utfärda 
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förordning, men enligt 76 § i markanvänd-
nings- och byggförordningen gäller bestäm-
melserna om syneförrättningar och inspek-
tioner i den paragrafen även slutsynen. Dess-
utom finns det detaljerade bestämmelser om 
förutsättningarna för slutsynen, förrättandet 
av slutsynen och dess innehåll i 10 kap. i mil-
jöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning.  

I föreskrift 10.1 i miljöministeriets förord-
ning om tillsyn över byggande och teknisk 
granskning finns det bestämmelser om parti-
ell slutsyn. En byggnad eller en del därav kan 
godkännas för ibruktagande genom att för 
byggnaden förrätta en partiell slutsyn. Vid en 
partiell slutsyn ska man speciellt se till att 
den del av byggnaden som godkänns för 
ibruktagande är säker, funktionsduglig och 
till sina hälsoegenskaper riskfri. I praktiken 
är betydelsen av partiella slutsyner synnerli-
gen stor, eftersom sådana förrättas för största 
delen av byggprojekten. 

I föreskrift 3.2 i miljöministeriets förord-
ning om tillsyn över byggande och teknisk 
granskning föreskrivs att ett särskilt förfa-
rande ska iakttas i ett byggnadsprojekt om ett 
fel i planeringen, byggandet eller använd-
ningen av byggnaden kan leda till risk för 
storolycka. Byggnadstillsynsmyndigheten 
beslutar i bygglovet, vid det inledande mötet 
eller av särskilda skäl vilka särskilda förfa-
randen och av vilken omfattning som behövs 
under byggarbetets gång i projektet eller i en 
del av det. I markanvändnings- och byggla-
gen finns det inte några bestämmelser om 
särskilda förfaranden. 

Bestämmelser om avvikelser under bygg-
nadsarbetet från den plan som godkänts finns 
i 79 § i markanvändnings- och byggförord-
ningen. Byggnadsinspektören kan under 
byggnadsarbetet ge samtycke till avvikelser 
från den plan som godkänts i beslutet om 
bygget, om inte avvikelsen med hänsyn till 
dess art och bestämmelserna om tillstånds-
prövning innebär en betydande ändring av 
tillståndet och avvikelsen inte påverkar gran-
narnas ställning. I ritningarna ska antecknas 
en ändring som godkänts under byggnadsar-
betet och den myndighet som godkänt den. 
De ändrade ritningarna ska före slutsynen ges 
in till kommunens byggnadstillsynsmyndig-
het. Även föreskrift 3.5.1 i miljöministeriets 

förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning innehåller en bestämmel-
se om avvikelser från den godkända planen 
under byggarbetets gång. Markanvändnings- 
och bygglagen innehåller inga bestämmelser 
om avvikelser från den godkända planen un-
der byggnadsarbetets gång.  
 
2.1.3 Lagen om bostadsköp 

I 7 kap. 7 § i lagen om bostadsköp ingår en 
hänvisningsbestämmelse om att bestämmel-
ser om byggnadstillsynsmyndighetens skyl-
dighet att underrätta Konkurrens- och kon-
sumentverket om att ett intyg över solvens-
säkerhet saknas finns i Finlands byggbe-
stämmelsesamling. 
 
2.2 Bedömning av nuläget 

Markanvändnings- och bygglagen 

Bestämmelserna om skyldigheterna för den 
som påbörjar ett byggprojekt, projekteringen 
av byggandet, projekterarna, byggarbetsled-
ningen, ansökan om bygglov och myndighe-
ternas tillsyn över byggnadsarbetet har hu-
vudsakligen till innehållet fungerat väl i 
drygt tio år. Användningen av huvudprojek-
terare samt behörighetskraven för projektera-
re och byggarbetsledningen har förbättrat 
kvaliteten på projekteringen och byggandet. 
Beträffande byggnadstillsynen har behörig-
hetskravet för projekterare och byggnadsar-
betsledning på önskat sätt överfört projekte-
ringen och byggandet till fackmän. De 
hjälpmedel som utvecklats för tillsynen över 
byggnadsarbetet, det inledande mötet och in-
spektionsprotokollet har gjort tillsynen under 
byggnadsarbetet och dokumenteringen av 
den smidigare.  

Det största problemet med regleringen är 
att den inte till alla delar motsvarar de krav 
som i 80 § i grundlagen ställs på författ-
ningsnivån och bemyndigandet att utfärda 
förordning. Bestämmelserna i markanvänd-
nings- och bygglagen utgör inte en tillräcklig 
grund för de bestämmelser som finns i mark-
användnings- och byggförordningen och 
byggbestämmelsesamlingen. Dessutom är 
bemyndigandena att utfärda förordning brist-
fälliga eller också saknas de helt. Markan-
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vändnings- och byggförordningen och bygg-
bestämmelsesamlingen innehåller också ett 
stort antal bestämmelser som med hänsyn till 
innehållet borde vara på lagnivå.  

Regleringen kan anses vara problematisk 
också på grund av dess allmänna karaktär. 
Bestämmelserna om byggande i markan-
vändnings- och bygglagen är allmänna och 
flexibla i likhet med övrig miljölagstiftning, 
och därför har kommunens byggnadstill-
synsmyndighet en omfattande prövningsrätt 
vid tillämpningen av dem. Den allmänna ka-
raktären och flexibiliteten när det gäller la-
gens bestämmelser samt byggnadstillsyns-
myndighetens omfattande prövningsrätt är 
ofta positiva aspekter för att tillsynen över 
byggandet ska vara smidig, men avigsidan är 
den bristande enhetligheten i tillämpningen 
av bestämmelserna om byggande. Det före-
kommer betydande skillnader i tillämpningen 
av bestämmelserna i olika kommuner, och 
tillämpningen kan inte heller alltid förutses. 
Detta har försatt kommuninvånarna och före-
tag inom byggbranschen som är verksamma i 
olika kommuner i en ojämlik ställning sins-
emellan. 

Den nuvarande regleringen är dessutom 
problematisk på grund av dess splittring och 
överlappning. Bestämmelser om samma frå-
gor finns i många fall i tre olika författningar, 
dvs. markanvändnings- och bygglagen, mar-
kanvändnings- och byggförordningen samt 
en förordning av miljöministeriet som ingår i 
byggbestämmelsesamlingen. Dels upprepas 
lagens bestämmelser i förordningarna, dels 
innehåller förordningarna bestämmelser som 
avviker från lagens bestämmelser. Problemet 
är också att det i byggbestämmelsesamlingen 
inte bara har meddelats föreskrifter, utan 
också anvisningar. Detta har bidragit till att 
blanda ihop de förpliktande bestämmelserna 
och anvisningarna. Anvisningar har på 
många håll tillämpats som förpliktande be-
stämmelser även i fall då de skiljer sig från 
lagens bestämmelser. 

Lagstiftningen om den som påbörjar ett 
byggprojekt, projekteringen av byggandet, 
projekterarna, byggarbetsledningen, ansökan 
om bygglov och myndigheternas tillsyn över 
byggandet har också vissa innehållsmässiga 
brister som gäller den ansvariga arbetsleda-
ren och reparationsbyggandet.  

Bestämmelserna om de byggnadsarbeten 
som kräver ansvarig arbetsledare i markan-
vändnings- och bygglagen och miljöministe-
riets förordning om tillsyn över byggande 
och teknisk granskning är oklara och mot-
stridiga. Enligt 122 § i markanvändnings- 
och bygglagen ska det vid byggnadsarbete 
som kräver tillstånd eller annat godkännande 
av myndigheterna finnas en ansvarig arbets-
ledare. I föreskrift 4.1.2 i miljöministeriets 
förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning sägs emellertid att det för 
de åtgärder som avses i 62 § i markanvänd-
nings- och byggförordningen inte är nödvän-
digt att tillsätta en ansvarig arbetsledare, om 
det inte är fråga om en sådan konstruktion el-
ler anläggning som med tanke på en säker-
hets-, hälso-, landskaps- eller miljöaspekt vid 
dess användning kan jämställas med andra 
byggarbeten som ska övervakas. I praktiken 
innebär detta att en ansvarig arbetsledare i 
allmänhet krävs endast i samband med bygg-
nadsarbeten som kräver bygglov. Bestäm-
melser om bygglov som behövs för bygg-
nadsarbete finns i 125 § i markanvändnings- 
och bygglagen. Det krävs bygglov t.ex. för 
uppförande av en ny byggnad eller därmed 
jämförbart reparations- eller ändringsarbete. I 
stället för åtgärdstillstånd behövs med stöd 
av 126 § i lagen bygglov för uppförande av 
en konstruktion eller anläggning när det är 
fråga om en sådan konstruktion eller anlägg-
ning som med tanke på en säkerhets-, hälso-, 
landskaps- eller miljöaspekt vid dess an-
vändning kan jämställas med andra bygg-
nadsarbeten som ska övervakas.  

I den nuvarande regleringen har repara-
tionsbyggandets särdrag inte heller beaktats i 
tillräcklig mån. Varken i markanvändnings- 
och bygglagen eller i de förordningar som ut-
färdats med stöd av den finns det bestämmel-
ser om t.ex. en utredning som gäller byggna-
dens skick eller om en rivnings- och skydds-
plan.  

Inte heller lagstiftningen om skyldigheterna 
för den som påbörjar ett byggprojekt, projek-
teringen av byggandet, projekterarna, bygg-
arbetsledningen, ansökan om bygglov och 
myndigheternas tillsyn över byggandet upp-
fyller till alla delar kraven på ett gott författ-
ningsspråk. 
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Lagen om bostadsköp 

I hänvisningsbestämmelsen i 7 kap. 7 § i 
lagen om bostadsköp anges var det bestäms 
om byggnadstillsynsmyndighetens skyldig-
het. Hänvisningen är informativ. 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

Syftet med propositionen är att få markan-
vändnings- och bygglagens bestämmelser om 
skyldigheterna för den som påbörjar ett 
byggprojekt, utformningen av byggnader, 
projekterarna, byggarbetsledningen, ansökan 
om bygglov och myndigheternas tillsyn över 
byggandet att överensstämma med de krav 
som gäller författningsnivån och bemyndi-
gandet att utfärda förordning i 80 § i grund-
lagen. I markanvändnings- och bygglagen 
samlas de bestämmelser som gäller grunder-
na för individens rättigheter och skyldigheter 
samt noggrant avgränsade och exakta be-
myndiganden att utfärda förordning.   

Det föreslås att behövliga bestämmelser 
från markanvändnings- och byggförordning-
en, miljöministeriets förordning om planerare 
av byggnader och byggnadsprojekt och mil-
jöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning förs över 
till markanvändnings- och bygglagen.  

Ett mål för propositionen är också att klar-
lägga och precisera de oklara och överlap-
pande bestämmelserna om skyldigheterna för 
den som påbörjar ett byggprojekt, utform-
ningen av byggnader, projekterarna, byggar-
betsledningen, ansökan om bygglov och 
myndigheternas tillsyn över byggandet och 
på det sättet främja en enhetlig tillämpning 
av bestämmelserna. Till innehållet kvarstår 
regleringen huvudsakligen oförändrad med 
undantag för vissa tillägg som lägger vikt vid 
särdragen hos reparationsbyggande samt en 
precisering av de byggåtgärder som kräver 
byggarbetsledning.  

Det föreslås att bestämmelserna om bila-
gorna till ansökan om bygglov ska komplet-
teras så att även utredningen om byggnadens 
skick uttryckligen nämns i lagen. Byggnads-
tillsynsmyndigheten kan vid behov kräva att 
den som ansöker om bygglov visar upp en ut-

redning om byggnadens skick som utarbetats 
av en kompetent person. 

Det föreslås att regleringen om den ansva-
riga arbetsledaren ändras så att en ansvarig 
arbetsledare i regel endast förutsätts i sam-
band med byggnadsarbeten som kräver bygg-
lov. Vid byggnadsarbete som förutsätter åt-
gärdstillstånd ska det finnas en ansvarig ar-
betsledare endast om detta är nödvändigt av 
orsaker som har att göra med byggnadens sä-
kerhet eller sundhet vid användning eller 
landskaps- eller miljöaspekter.  Syftet med 
ändringen är att klarlägga den nuvarande 
oklara regleringen. Ändringen motsvarar hu-
vudsakligen rådande praxis. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för hushållen  

De ekonomiska konsekvenserna för hushål-
len är positiva. Det är vanligtvis ett hushåll 
som är den som påbörjar byggprojektet i 
samband med småhusprojekt, och ett hushåll 
har inte alla gånger de kunskaper och färdig-
heter som förutsätts för ett byggprojekt. Ge-
nom åskådligare och exaktare reglering på 
rätt författningsnivå kan den som påbörjar ett 
byggprojekt bättre förutse sina skyldigheter 
när det gäller utformningen och byggandet av 
byggnaden och valet av projekterare och 
byggarbetsledning. På så sätt förbättras också 
förutsättningarna för den som påbörjar ett 
byggprojekt att förutse kommande kostnader 
och den tid som behövs för byggprojektet. 
 
Företagsekonomiska konsekvenser 

Genom de föreslagna bestämmelserna änd-
ras varken skyldigheterna för aktörerna inom 
byggandet eller deras inbördes arbetsfördel-
ning.  

Klarare och exaktare reglering på rätt för-
fattningsnivå förbättrar sannolikt verksam-
hetsförutsättningarna för de företag som er-
bjuder planeringstjänster, arbetslednings-
tjänster eller sakkunnigtjänster inom bygg-
branschen. När praxisen blir enhetligare kan 
företagen erbjuda sina tjänster i flera kom-
muner på samma villkor.  
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Klarläggande och precisering av reglering-
en om svårighetsklasserna för projekterings- 
och arbetsledningsuppgifterna samt ankny-
tande reglering om behörighetskraven för-
bättrar möjligheterna för de företag som er-
bjuder projekterings- och arbetslednings-
tjänster att förutse sina verksamhetsmöjlighe-
ter. En enhetlig tillämpning av bestämmel-
serna kan också öka användningen av exper-
tisen inom projekteringsbranschen och ar-
betsledningsbranschen. 

De föreslagna bestämmelserna har sanno-
likt positiva effekter även på verksamhets-
förutsättningarna för företag som påbörjar 
byggprojekt. Med hjälp av åskådligare och 
exaktare reglering på rätt författningsnivå 
kan ett företag som påbörjar ett byggprojekt 
bättre förutse sina skyldigheter i samband 
med utformningen och byggandet av bygg-
naden samt valet av projekterare och byggar-
betsledning. På så sätt förbättras också förut-
sättningarna för företag som påbörjar ett 
byggprojekt att förutse kommande kostnader 
och den tid som behövs för byggprojektet.  
 
Konsekvenser för den offentliga ekonomin 

De föreslagna bestämmelserna har inga be-
tydande konsekvenser för den offentliga 
ekonomin, eftersom bestämmelsernas inne-
håll inte just ändras. I samband med att lag-
ändringen träder i kraft kan det emellertid 
uppkomma vissa kostnader som har att göra 
med information, handböcker, rådgivning, 
utbildning, omarbetning av blanketter och 
ändringar av datasystem.  
 
Samhällsekonomiska konsekvenser 

Strävan är också att genom åskådlig och 
exakt reglering på rätt författningsnivå effek-
tivisera användningen av de redskap i mark-
användnings- och bygglagen som främjar 
god kvalitet. Om kvaliteten på byggandet 
förbättras på detta sätt, är det också till sam-
hällsekonomisk nytta. Även en förbättring av 
verksamhetsförutsättningarna för de företag 
som är verksamma i bygg- och projekte-
ringsbranschen kan ha en positiv inverkan på 
samhällsekonomin. 
 

4.2 Konsekvenser för myndigheternas 
verksamhet 

Genom de föreslagna bestämmelserna ska-
pas förutsättningar för enhetligare myndig-
hetsverksamhet. Förutsägbarheten när det 
gäller myndigheternas verksamhet förbättras 
och skillnaderna i tillämpningen mellan olika 
kommuner minskar. Den prövning från fall 
till fall som på ett väsentligt sätt hör samman 
med styrningen av och tillsynen över byg-
gandet förändras emellertid inte.  

Genom de föreslagna bestämmelserna ska-
pas det inga nya uppgifter eller förpliktelser 
för myndigheterna eller kommunerna och 
inte heller förändras myndigheternas inbör-
des behörighetsförhållanden. De föreslagna 
bestämmelserna kan emellertid indirekt för-
anleda vissa ändringar i myndigheternas för-
faranden. 
 
4.3 Miljökonsekvenser 

Strävan är att genom de tillägg och precise-
ringar som gäller reparationsbyggande öka 
sådant mera systematiskt reparationsbyggan-
de som ökar en byggnads livslängd och möj-
liggör fortsatt användning av material på nu-
varande vis, varvid naturresurser och energi 
kan sparas. 
 
4.4 Andra samhälleliga konsekvenser 

De föreslagna bestämmelserna har positiva 
konsekvenser när det gäller rättssäkerheten 
och jämlikheten för den som påbörjar ett 
byggprojekt.  

Genom åskådligare och exaktare reglering 
på rätt författningsnivå kan den som påbörjar 
ett byggprojekt bättre förutse sina skyldighe-
ter när det gäller utformningen och byggan-
det av byggnaden och valet av projekterare 
och byggarbetsledning. Klarare reglering på 
rätt författningsnivå förenhetligar tillämp-
ningen av bestämmelserna även inom till-
ståndsprövningen och myndighetstillsynen. 
Detta ökar jämlikheten för dem som påbörjar 
byggprojekt och likabehandlingen av likarta-
de byggprojekt i olika kommuner.  

Klarläggande och precisering av reglering-
en om svårighetsklasserna för projekterings- 
och arbetsledningsuppgifterna samt ankny-
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tande reglering om behörighetskrav kan in-
verka på ställningen för en enskild person 
som fungerar som projekterare eller arbetsle-
dare, antingen genom att förbättra eller för-
sämra den. Regleringen om svårighetsklasser 
och behörighetskrav har kunnat tillämpas på 
olika sätt i olika kommuner, och genom den 
ändring som nu föreslås strävar man efter att 
förenhetliga denna tillämpningspraxis. I en 
del kommuner bedöms ändringsförslaget ha 
en uppluckrande effekt på behörighetskraven 
medan det i andra kommuner bedöms ha en 
åtstramande effekt. På ett allmänt plan har 
skapandet av enhetliga riktlinjer genom kla-
rare reglering emellertid positiva konsekven-
ser. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Regeringens proposition har beretts vid 
miljöministeriet tillsammans med centrala 
aktörer inom branschen. Dessutom har en-
skilda diskussioner förts med undervisnings- 
och kulturministeriet och justitieministeriet. 
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Det kom in sammanlagt 94 utlåtanden om 
utkastet till regeringsproposition. 

Utlåtanden lämnades av jord- och skogs-
bruksministeriet, undervisnings- och kultur-
ministeriet, finansministeriet, försvarsmini-
steriet, social- och hälsovårdsministeriet, ar-
bets- och näringsministeriet, inrikesministe-
riet, justitieministeriet, Museiverket, Säker-
hets- och kemikalieverket, Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Tavastland, Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland, Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Mellersta Fin-
land, Finlands Kommunförbund rf, Raken-
nustarkastusyhdistys RTY ry, byggnadstill-
synen i Kyrkslätts kommun, Helsingfors 
stads byggnadstillsynsverk, byggnadsinspek-
tionskontoret i Åbo stad, byggnadstillsynen i 
Birkala kommun, Finansierings- och utveck-
lingscentralen för boendet, byggnadstillsynen 
i Lahtisregionen, Lundo kommun, Byggin-
formationsstiftelsen, Uleåborgs handels-

kammare, Pientaloteollisuus PTT ry, Asunto-
, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, 
Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf, 
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, 
Fackförbundet Pro rf, Suomen Arkkitehtiliit-
to - Finlands Arkitektförbund ry, Nya Ingen-
jörsförbundet UIL rf, kyrkostyrelsen för 
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, insti-
tutionen för arkitektur vid Aalto-
universitetets högskola för konst, design och 
arkitektur, Östra Finlands universitet, institu-
tionen för arkitektur vid Tammerfors teknis-
ka universitet, avdelningen för arkitektur vid 
Uleåborgs universitet, laboratoriet för kon-
struktionsplanering och byggteknik vid av-
delningen för maskinteknik vid Uleåborgs 
universitet, Tampereen ammattikorkeakoulu, 
Suomen Isännöintiliitto ry, Finlands Fastig-
hetsförbund rf, Kiinteistöalan Koulutussää-
tiö, Arkitektbyråernas Förbund ATL rf, Före-
tagarna i Finland rf, Förbundet för Ingenjör-
studerande rf, Förbundet för Vattenskyddsfö-
reningarna i Finland rf, Byggmästarna och -
ingenjörerna YH RKL rf, Finlands Egna-
hemsförbund rf, Teräsrakenneyhdistys ry, 
Suomen Betoniyhdistys ry, Koneyrittäjien li-
itto ry, Byggnadsförbundet rf, WasaPlan Oy, 
Byggnadsindustrin RT rf, Puhdas Sisäilma 
Pu-Si Tmi, Koneyrittäjien liitto ry, Invalid-
förbundet rf, Allergia- ja Astmaliitto - Aller-
gi- och Astmaförbundet ry, YIP Ympäristö-
insinööripalvelut Oy, PH Vetikko Oy, Arkki-
tehtitoimisto L & M Sievänen Oy, Arkkiteh-
titoimisto Heikkilä & Kauppinen Oy, Indre-
ningsarkitekter SIO rf, Finlands Konsultby-
råers förbund SKOL rf, Suomen mitta-alan 
ammattilaiset ry, Teollisuuden Sähkö ja Au-
tomaatio ry, Helsingfors stads bostadspro-
duktionsbyrå ATT, Delegationen för elsäker-
het, Elkonsulterna i Finland NSS rf, Institutet 
för hälsa och välfärd, Biolan Oy, LVI-
talotekniikkateollisuus ry, LVI-Tekniset 
Urakoitsijat LVI-TU ry, KTK Tekniikan 
Asiantuntijat ry, Tjänstemannacentralorgani-
sationen STTK rf, Suomen FISE-pätevät 
Haja-asutuksen Vesihuollon Suunnittelijat, 
HaVesu ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry, 
VVS Föreningen i Finland rf (VSF), LVI-
Suunnittelu Pentec Oy, Asumisterveysliitto 
AsTe ry, Suomen Sisäilmakeskus Oy, Sähkö- 
ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Ympäristö-
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palvelu Tuija Manerus, Green Environmental 
Services samt 14 privatpersoner. 

Förvaltningsenheten vid miljöministeriet, 
kommunikationsministeriet, Konsumentver-
ket, Finlands miljöcentral, Konkurrensverket, 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet 
SITRA, Utvecklingscentralen för teknologi 
och innovationer TEKES och Teknologiska 
forskningscentralen VTT meddelade att de 
inte har något att yttra sig om i ärendet. 
 
Allmänna observationer 

Remissinstanserna förhöll sig i huvudsak 
positivt till propositionen och konstaterade 
att propositionen skapar klarhet i den nuva-
rande splittrade regleringen.  

Några remissinstanser fäste också upp-
märksamhet vid att de som påbörjar byggpro-
jekt kan ha väldigt varierande förmåga att 
uppfylla förpliktelserna beroende på t.ex. om 
det är fråga om en engångsbyggare eller ett 
professionellt byggföretag och att detta borde 
framgå av regleringen.  

I en stor del av utlåtandena framhölls behö-
righetsvillkoren för projekterare och arbets-
ledning och på den punkten framfördes ett 
flertal ändringsförslag. De ändringsförslag 
som framfördes i utlåtandena är motstridiga 
sinsemellan och om de skulle beaktas i sin 
helhet skulle det innebära betydande änd-
ringar av innehållet i de gällande bestämmel-
serna. Den viktigaste frågan gällde beaktan-
det av tidigare examina.  

I utlåtandena ingick också förslag om att 
man i fråga om konstaterandet av projekte-
rarnas och arbetsledningens behörighet skulle 
övergå till riksomfattande auktorisering. 
Dessutom föreslogs det att propositionen 
skulle innehålla bl.a. bestämmelser om mot-
svarighet för utländska examina. Likaså före-
slogs att det i propositionen när det gäller 
byggprojekt skulle tas in bestämmelser om 
behörigheten för aktörer inom elbranschen, 
branschen för glesbebyggelsens avloppsvat-
ten och fuktskadebranschen.  

I utlåtandena uppmärksammades även om-
fattningen av byggnadstillsynsmyndighetens 

prövningsrätt. Enligt vissa remissinstanser 
behövs det flexibla bestämmelser eller be-
stämmelser enligt vilka flexibiliteten bibe-
hålls. Enligt en del remissinstanser inskränks 
byggnadstillsynsmyndighetens prövningsrätt. 
Detta förbättrar enligt dessa remissinstanser 
förutsebarheten när det gäller tillämpningen 
av bestämmelserna. 

I utlåtandena uppmärksammades ordaly-
delsen av vissa paragrafer och föreslogs pre-
ciseringar i dem. Det föreslogs också fler 
hänvisningar till annan lagstiftning.  

I ett flertal utlåtanden konstaterades att det 
behövs anvisningar av miljöministeriet samt 
utbildningsmaterial som stöd för denna lag-
ändring.  
 
Allmänt om den fortsatta beredningen 

På basis av utlåtandena utarbetades ett 
sammandrag där förslagen granskas enligt 
tema. Utifrån utlåtandena fortsatte bered-
ningen i samarbete med flera centrala intres-
sentgrupper. Dessutom behandlades utkastet 
till regeringsproposition vid delegationen för 
kommunal ekonomi och kommunalförvalt-
ning.  
 
Bestämmelser om projekterarnas behörighet 

På basis av utlåtandena formulerades be-
stämmelserna om projekterarnas och arbets-
ledningens behörighet så att det i de aktuella 
paragraferna uttryckligen beaktas även tidi-
gare avlagda examina. I remisskedet ingick 
beaktandet av dessa tidigare avlagda examina 
endast i motiveringen till propositionen. 
Behörighet för den som utarbetar utredningar 

Med stöd av utlåtandena har förslaget 
kompletterats med en möjlighet för bygg-
nadstillsynsmyndigheten att kräva en utred-
ning om en byggnads skick. Den som utarbe-
tar utredningen ska vara kompetent och detta 
klarläggs genom anvisningar av miljömini-
steriet som ges i samband med att lagänd-
ringen träder i kraft. 
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DETALJMOTIVERING 

 
 
 
1  Markanvändnings-  och byggla-

gen 

119 §. Omsorgsplikt för den som påbörjar 
ett byggprojekt. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att det exaktare än för närvarande 
föreskrivs om omsorgsplikten för den som 
påbörjar ett byggprojekt. För närvarande 
finns bestämmelserna om omsorgsplikten för 
den som påbörjar ett byggprojekt i 119 § i 
lagen och dessutom i 2 kap. i miljöministeri-
ets förordning om planerare av byggnader 
och byggnadsprojekt. I sin nuvarande form 
uppfyller regleringen inte de krav som i 80 § 
i grundlagen ställs på författningsnivån och 
bemyndigandet att utfärda förordning, efter-
som det i lagen saknas både behövliga grund-
läggande bestämmelser och ett bemyndigan-
de att utfärda förordning. Enligt förslaget ska 
behövliga bestämmelser överföras från för-
ordningen till lagen.  

I 1 mom. föreskrivs precis som för närva-
rande att den som påbörjar ett byggprojekt, 
dvs. initiativtagaren till projektet, är ansvarig 
för att byggandet utförs på behörigt sätt. Den 
som påbörjar projektet ansvarar för att bygg-
naden planeras och byggs i enlighet med be-
stämmelserna och föreskrifterna samt det be-
viljade tillståndet. Tillräckliga förutsättningar 
för att genomföra byggprojektet innefattar 
bl.a. ekonomiska resurser och resurser som är 
förknippade med kunnande. En viktig faktor 
som har att göra med resurserna är att det 
finns tillräckligt med tid för såväl planering-
en som genomförandet. 

Det föreslås en precisering av bestämmel-
sen i 2 mom. om att den som påbörjar ett 
byggprojekt ska ha tillgång till kompetent 
personal. Den som påbörjar ett byggprojekt 
ska se till att det för byggprojektets del i ett 
tillräckligt tidigt skede finns en huvudprojek-
terare och övriga projekterare och arbetsleda-
re som uppfyller nödvändiga behörighetsvill-
kor och att även andra aktörer inom byggpro-

jektet har tillräcklig sakkunskap och yrkes-
skicklighet med hänsyn till uppgifternas svå-
righetsgrad. Det är vanligt att den som påbör-
jar ett byggprojekt skaffar kompetent perso-
nal för att genomföra byggprojektet genom 
avtalsarrangemang.  

I fråga om projekterare och arbetsledare 
ingår i sak motsvarande bestämmelser för 
närvarande i föreskrifterna 2.1 och 2.5 i mil-
jöministeriets förordning om planerare av 
byggnader och byggnadsprojekt. För tydlig-
hetens skull är det nödvändigt att i paragra-
fen även ta in en bestämmelse om sakkun-
skapen och yrkesskickligheten hos andra ak-
törer inom ett byggprojekt. Med andra aktö-
rer inom ett byggprojekt avses närmast per-
soner som utför byggnadsarbete. 

120 §. Beskrivningar av byggprojekt. I pa-
ragrafen regleras utformningen av byggnader 
för närvarande så att 1 mom. gäller beskriv-
ningar av byggprojekt och 2 och 3 mom. pro-
jekterare och deras uppgifter. Det föreslås att 
paragrafen ändras så att den endast innehåller 
bestämmelser om beskrivningar av byggpro-
jekt. Bestämmelser om projekterare ska ingå 
i 120 a—120 g §. 

I den gällande lagen finns det inte någon 
paragraf som endast gäller beskrivningen av 
ett byggprojekt och där denna beskrivning 
definieras. För tydlighetens skull är det dock 
nödvändigt att definiera beskrivningen av ett 
byggprojekt på lagnivå. 

Beskrivningarna av byggprojekt omfattar 
enligt 1 mom. en projektbeskrivning och 
specialbeskrivningar. Med byggande avses 
enligt vedertagen praxis både uppförande av 
en ny byggnad och reparationer och ändring-
ar av en byggnad. 

I 2 mom. definieras projektbeskrivning och 
specialbeskrivningar kort. I uppgiftsförteck-
ningar för branschen kallas projektbeskriv-
ningar allmänt för arkitektplaner. Projektbe-
skrivningen innehåller byggnadens huvudrit-
ningar, som inbegriper en situationsplan samt 
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planritningar, sektionsritningar och fasadrit-
ningar. Syftet med huvudritningarna är fort-
sättningsvis att ligga till grund för annan pla-
nering av byggnaden samt för de arbetsrit-
ningar som upprättas för byggnadsarbetet. 
Utöver projektbeskrivningen kan det på 
grund av byggnadens art eller omfattning 
krävas specialbeskrivningar som inbegriper 
övriga behövliga ritningar, beräkningar och 
utredningar. Sådana är t.ex. en konstruk-
tionsbeskrivning, en beskrivning över upp-
värmningssystemet, en beskrivning över fas-
tighetens vatten- och avloppsanordningar, en 
ventilationsbeskrivning, en elbeskrivning och 
de beskrivningar som fastighetens kontroll-
system förutsätter samt en rivnings- och 
skyddsbeskrivning.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar i sak 1 
mom. i den gällande paragrafen. God plane-
ring kan anses vara den viktigaste bidragande 
faktorn som inverkar på byggkvaliteten. Be-
skrivningarna av byggprojekt ska även i fort-
sättningen utarbetas så att de uppfyller kra-
ven i de bestämmelserna och föreskrifter som 
gäller byggande och kraven på god bygg-
nadssed. Precis som enligt gällande reglering 
framhävs projekterarens ansvar för plane-
ringskvaliteten, vilket avspeglar sig i de be-
stämmelser om projekteringsuppgifternas 
svårighetsklasser och behörighetsvillkoren 
för projekterare som föreslås nedan. God 
byggnadssed avser enligt den vedertagna 
tolkningen ett sådant kunskapsunderlag och 
en sådan praxis utanför den bindande norm-
givningen som preciserar högklassigt byg-
gande. Detta ska inte heller i fortsättningen 
innebära ett sådant slutresultat av byggandet 
som eventuellt förekommer i samband med 
avtalsarrangemang för byggande och som 
skulle precisera kvalitetsnivån på byggandet. 
Denna del av bestämmelsen har en allmän 
grund som baserar sig på det yrkesmässiga 
erfarenhetsunderlaget inom byggandet, in-
formationsstyrningen inom förvaltningen 
samt etablerad praxis.   

I 4 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning av miljöministeriet utfärda 
närmare bestämmelser om innehållet i och 
utformningen av beskrivningarna av bygg-
projekt. 

120 a §. Huvudprojekterare. I lagen före-
slås en ny 120 a §, där det föreskrivs om hu-

vudprojekteraren och hans eller hennes upp-
gifter. För närvarande ingår bestämmelserna 
om huvudprojekteraren och hans eller hennes 
uppgifter i 120 § i lagen och i 3 kap. i miljö-
ministeriets förordning om planerare av 
byggnader och byggnadsprojekt, men denna 
reglering uppfyller inte de krav som 80 § i 
grundlagen ställer på författningsnivån och 
bemyndigandet att utfärda förordning. I den 
nya 120 a § ska det ingå grundläggande be-
stämmelser om huvudprojekterarens uppgif-
ter och ett bemyndigande att genom förord-
ning av statsrådet utfärda närmare bestäm-
melser om huvudprojekterarens uppgifter.  

Paragrafens 1 mom. motsvarar i sak gäl-
lande 120 § 2 mom. Vid planeringen av byg-
gande ska det finnas en kompetent person, 
dvs. en huvudprojekterare, som ansvarar för 
planeringen som helhet och planeringens 
kvalitet. För att huvudprojekteraren ska kun-
na ansvara för planeringen som helhet och 
kvaliteten ska han eller hon delta i byggpro-
jektet i ett tillräckligt tidigt skede och under 
tiden för planeringen och genomförandet av 
hela byggprojektet. Med tanke på planering-
en av projektet är det väsentligt att utgångs-
uppgifterna är täckande och uppdaterade. På 
motsvarande sätt som enligt de nuvarande 
bestämmelserna sörjer huvudprojekteraren 
fortsättningsvis för att projektbeskrivningen 
och specialbeskrivningarna utgör en helhet. 
Syftet med regleringen är att undvika olä-
genheter som föranleds av en differentiering 
av planeringen. En huvudprojekterare behövs 
i alla byggprojekt oavsett storlek och art. Ex-
empelvis i samband med leverans av monte-
ringsfärdiga småhus hör det i enlighet med 
nuvarande praxis till huvudprojekterarens 
uppgifter att fungera som expert vid val av 
byggnadstyp, bedömning av hur byggnaden 
lämpar sig för byggplatsen samt planering av 
byggnadens placering. 

Enligt 2 mom. ska huvudprojekteraren 
även se till att den som påbörjar ett byggpro-
jekt får information om de omständigheter 
vid planeringen som är relevanta med tanke 
på omsorgsplikten. Relevant information 
måste också fås vid rätt tidpunkt med tanke 
på omsorgsplikten. En i sak motsvarande be-
stämmelse finns för närvarande i föreskrift 
3.1.4 i miljöministeriets förordning om pla-
nerare av byggnader och byggnadsprojekt. 
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Sådana omständigheter som är relevanta med 
tanke på planeringen är bl.a. de dokument 
som behövs i projektet, behovet av att kom-
plettera dem och skyldigheten att lämna in 
dem samt behovet av godkännande eller till-
stånd av myndigheterna. 

I 3 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning av statsrådet utfärda närmare 
bestämmelser om huvudprojekterarens upp-
gifter. Avsikten är att genom en förordning 
av statsrådet precisera vilka enskilda uppgif-
ter i anslutning till planeringens art och om-
fattning och samordningen av planeringen 
som hör till den ansvarige huvudprojektera-
ren. Dessa uppgifter ingår för närvarande i 
huvudsak i 3 kap. i miljöministeriets förord-
ning om planerare av byggnader och bygg-
nadsprojekt. Huvudprojekterarens uppgifter 
är betydelsefulla i förhållande till denna per-
sons rättigheter och skyldigheter, och därför 
föreslås att det ska vara statsrådet som be-
myndigas att utfärda förordning. 

120 b §. Byggprojekterare. I lagen föreslås 
en ny 120 b §, där det föreskrivs om bygg-
projekteraren och hans eller hennes uppgif-
ter. I den gällande lagen nämns inte byggpro-
jekteraren, även om det i 120 § föreskrivs att 
huvudprojekteraren ska se till att projektbe-
skrivningen och specialbeskrivningarna utgör 
en helhet som uppfyller de krav som ställs på 
den. Byggprojekteraren nämns i de anvis-
ningar och förklaringar som ingår miljömini-
steriets förordning om planerare av byggna-
der och byggnadsprojekt.  

För närvarande ingår bestämmelserna om 
projekterarnas uppgifter i 120 § i lagen och i 
3 kap. i miljöministeriets förordning om pla-
nerare av byggnader och byggnadsprojekt, 
men denna reglering uppfyller inte de krav 
som 80 § i grundlagen ställer på författnings-
nivån. I den nya 120 b § ska det föreskrivas 
om byggprojekterarens uppgifter på ett så-
dant sätt att det inte behöver utfärdas närma-
re bestämmelser på förordningsnivå. Inne-
hållsmässigt är uppgifterna desamma som för 
närvarande.  

Enligt paragrafen ska det finnas en bygg-
projekterare vid planeringen av byggande. 
Byggprojekteraren ska se till att han eller hon 
har tillgång till de utgångsuppgifter som be-
hövs vid planeringen. Korrekta och aktuella 
utgångsuppgifter utgör en väsentlig grund för 

planeringen. Innehållet i och omfattningen av 
de utgångsuppgifter som behövs är beroende 
av både byggprojektets art och om det är frå-
ga om uppförande av en ny byggnad eller re-
parations- eller ändringsarbeten. Till ut-
gångsuppgifterna kan således höra t.ex. upp-
gifter om fastigheten och byggnaden, såsom 
uppgifter om byggrätt och markkvalitet, och 
uppgifter om byggnadens konstruktion. 
Byggprojekteraren ska utarbeta projektbe-
skrivningen och se till att den uppfyller kra-
ven i de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller byggande och kraven på god bygg-
nadssed. Det är vanligt att huvudprojektera-
ren och byggprojekteraren är en och samma 
person, eftersom huvudprojekteraren måste 
känna till projektbeskrivningen mycket väl 
för att klara av de uppgifter som åläggs ho-
nom eller henne. I paragrafen föreskrivs ock-
så om uppgifterna i anslutning till planering-
en av ändringar och de bruks- och under-
hållsanvisningar för byggnaden som avses i 
117 i §. I sak motsvarande bestämmelser 
finns för närvarande i 3 kap. i miljöministeri-
ets förordning om planerare av byggnader 
och byggnadsprojekt. 

120 c §. Specialprojekterare. I lagen före-
slås en ny 120 c §, där det föreskrivs om spe-
cialprojekteraren och hans eller hennes upp-
gifter. För närvarande ingår bestämmelserna 
om specialprojekteraren och hans eller hen-
nes uppgifter i 120 § i lagen och i 3 kap. i 
miljöministeriets förordning om planerare av 
byggnader och byggnadsprojekt, men denna 
reglering uppfyller inte de krav som 80 § i 
grundlagen ställer på författningsnivån. I den 
nya 120 c § ska det föreskrivas om special-
projekterarens uppgifter på ett sådant sätt att 
det inte behöver utfärdas närmare bestäm-
melser på förordningsnivå. Innehållsmässigt 
är uppgifterna desamma som för närvarande.  

Paragrafens 1 mom. motsvarar i sak första 
meningen i gällande 120 § 3 mom. För tyd-
lighetens skull görs dock ett tillägg som gäll-
er utgångsuppgifterna. Specialprojekteraren 
ska se till att han eller hon har tillgång till de 
utgångsuppgifter som behövs vid planering-
en. Korrekta och aktuella utgångsuppgifter 
utgör en grund för planeringen på samma sätt 
som inom byggprojekteringen. Innehållet i 
och omfattningen av de utgångsuppgifter 
som behövs är beroende av både byggprojek-
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tets art och om det är fråga om uppförande av 
en ny byggnad eller reparations- eller änd-
ringsarbeten. Det är specialprojekterarens 
uppgift att utarbeta en specialbeskrivning och 
se till att den uppfyller kraven i de bestäm-
melser och föreskrifter som gäller byggande 
och kraven på god byggnadssed. På grund av 
ett byggprojekts särskilda karaktär kan det i 
vissa fall vara ändamålsenligt att en av speci-
alprojekterarna också är huvudprojekterare 
för projektet. I samband med behörighets-
villkoren för huvudprojekterare i motivering-
en till 120 e § redogörs det närmare för såda-
na specialfall. I 1 mom. föreskrivs om speci-
alprojekterarens uppgifter i anslutning till  
planeringen av ändringar och de bruks- och 
underhållsanvisningar för byggnaden som 
avses i 117 i §. I sak motsvarande bestäm-
melser finns för närvarande i 3 kap. i miljö-
ministeriets förordning om planerare av 
byggnader och byggnadsprojekt. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om den 
ansvarige specialprojekteraren. Första me-
ningen i momentet motsvarar i sak gällande 
120 § 3 mom. Om en specialbeskrivning har 
utarbetats av fler än en specialprojekterare, 
ska den som påbörjar byggprojektet utse en 
av dem till ansvarig specialprojekterare för 
den helhet som detta specialområde utgör. I 
andra meningen i momentet preciseras att 
den ansvarige specialprojekteraren ska se till 
att separat uppgjorda delar av en beskrivning 
bildar en fungerande helhet. Även om den 
ansvarige specialprojekteraren ser till att en 
fungerande helhet bildas, behåller den speci-
alprojekterare som utarbetat en specialbe-
skrivning ansvaret för dess innehåll. En i sak 
motsvarande bestämmelse finns för närva-
rande i föreskrift 3.2.2 i miljöministeriets 
förordning om planerare av byggnader och 
byggnadsprojekt. 

120 d §. Projekteringsuppgifternas svårig-
hetsklasser. I lagen föreslås en ny 120 d §, 
där det föreskrivs om projekteringsuppgifter-
nas svårighetsklasser. För närvarande ingår 
bestämmelserna om projekteringsuppgifter-
nas svårighetsgrad och om behörighetsvillko-
ren för projekterarna i 123 § i lagen. Be-
stämmelser om projekteringsuppgifternas 
svårighetsgrad och om behörighetsvillkoren 
för projekterarna finns dessutom i 48 § i 
markanvändnings- och byggförordningen 

och i 4 kap. i miljöministeriets förordning om 
planerare av byggnader och byggnadsprojekt. 
Också de anvisningar som utfärdats i form av 
förordningar av miljöministeriet innehåller 
krav som gäller svårighetsklasserna för pro-
jekteringsuppgifter inom specialområdena.  

På grund av de krav som 80 § i grundlagen 
ställer på författningsnivån och för tydlighe-
tens skull föreslås att projekteringsuppgifter-
nas svårighetsklasser ska fastställas i den nya 
120 d §. 

Enligt 1 mom. är projekteringsuppgifterna 
uppdelade i svårighetsklasserna krävande 
projekteringsuppgift, sedvanlig projekte-
ringsuppgift och ringa projekteringsuppgift. 
Uppdelningen i svårighetsklasser motsvarar 
bestämmelserna i 48 § i markanvändnings- 
och byggförordningen och den tabell som 
finns under föreskrift 4.2.1 i miljöministeri-
ets förordning om planerare av byggnader 
och byggnadsprojekt. Tillämpningen av den 
nämnda tabellen är för närvarande väl etable-
rad, trots att den har karaktären av en anvis-
ning. Så gott som alla projekteringsuppgifter 
ingår i dessa tre klasser.  

I 2 mom. föreskrivs om grunderna för be-
stämmande av en projekteringsuppgifts svå-
righetsklass. Grunderna är i huvudsak de-
samma som i 123 § i den gällande markan-
vändnings- och bygglagen och i 48 § i den 
gällande markanvändnings- och byggförord-
ningen samt i den anvisning under föreskrift 
4.2.1 i ministeriets förordning som inom 
branschen allmänt har tillämpats som en för-
pliktande bestämmelse. Dessa innefattar arki-
tektoniska, funktionella och tekniska krav, 
byggnadens och utrymmenas användnings-
ändamål, de egenskaper som hänför sig till 
byggnadens sundhet och energiprestanda 
samt de byggnadsfysikaliska egenskaperna, 
byggnadens storlek, byggnadsskyddet, be-
lastningarna och brandbelastningarna, plane-
rings-, kalkylerings- och dimensioneringsme-
toderna, komplexiteten hos de bärande kon-
struktionerna och de krav som miljön och 
byggnadsplatsen ställer. Till de byggnadsfy-
sikaliska egenskaperna hör fukt, värme, luft 
och ljud. De bärande konstruktionernas kom-
plexitet kan anges i form av konsekvensklas-
ser, om vilka det med stöd av 117 a § kan ut-
färdas bestämmelser genom förordning av 
miljöministeriet. 
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Jämfört med nuläget har bestämmelsen för-
tydligats genom att ange grunderna tydligare 
och strukturera dem mera pragmatiskt. Grun-
derna har också kompletterats så att de mot-
svarar nuvarande praxis.    

När det gäller bestämmande av svårighets-
klassen ska det dessutom beaktas hur projek-
teringsuppgifterna skiljer sig i fråga om upp-
förande av en ny byggnad och reparations- 
och ändringsarbeten.  

I 3 mom. anges att en projekteringsuppgift 
undantagsvis också kan höra till svårighets-
klassen synnerligen krävande projekterings-
uppgift. Förutsättningen är att någon av be-
stämningsgrunderna i 2 mom. visar att pro-
jekteringsuppgiften är exceptionellt krävan-
de. En projekteringsuppgift är synnerligen 
krävande t.ex. när de arkitektoniska, funktio-
nella eller tekniska krav som ställs på bygg-
naden är exceptionella, när projekteringsob-
jektets läge ställer särskilda krav eller när en 
lösning av projekteringsuppgiften förutsätter 
att synnerligen krävande kalkylerings- och 
dimensioneringsmetoder tillämpas. Momen-
tet motsvarar i huvudsak svårighetsklassen 
"särskilda krav" i tabellen under föreskrift 
4.2.1 i miljöministeriets förordning om pla-
nerare av byggnader och byggnadsprojekt. 
Förordningens tabell med svårighetsklasser i 
fyra nivåer har blivit etablerad i branschen. 
Det har dock varit ett missförhållande att en 
allt större andel av projekteringsuppgifterna 
får för hög svårighetsklass. Som en följd av 
detta har det uppstått obalans i fråga om pro-
jekteringskompetensen. Denna obalans har 
man försökt rätta till genom att höja personer 
på en lägre kompetensnivå till de högre klas-
serna. Avsikten är nu att betona det ursprung-
liga syftet med fastställandet av svårighetsni-
våerna så att det blir lättare att skaffa lämplig 
projekteringskompetens för projekterings-
uppgiften i fråga och att ange tillräckliga re-
surser. Av denna orsak föreskrivs om klassen 
för de mest krävande projekteringsuppgifter-
na i ett separat moment. Även om dessa syn-
nerligen krävande projekteringsuppgifter re-
presenterar en mycket liten del av alla pro-
jekteringsuppgifter både när det gäller uppfö-
rande av nya byggnader och när det gäller 
reparations- och ändringsarbeten, är de av 
väldigt stor betydelse med tanke på t.ex. 

stadsbilden och byggnadernas säkerhet och 
sundhet.  

Den föreslagna indelningen i svårighets-
klasser motsvarar också de krav som i mil-
jöministeriets förordningar ställs på svårig-
hetsklasserna för projekteringsuppgifter inom 
specialområdena. I synnerhet projekterings-
uppgifter för bärande konstruktioner där det 
krävs lång spännvidd hör i de flesta fall till 
synnerligen krävande projekteringsuppgifter 
på grund av personsäkerheten eller riskerna 
med konstruktionerna. 

Enligt 4 mom. kan det inom samma bygg-
projekt finnas projekteringsuppgifter som hör 
till olika svårighetsklasser. Det betyder att 
inom samma byggprojekt kan t.ex. en projek-
teringsuppgift som avser projektbeskrivning-
en på basis av objektets funktionella krav 
höra till klassen krävande medan en projekte-
ringsuppgift som avser konstruktionsbe-
skrivningen kan höra till klassen sedvanlig, 
förutsatt att objektets konstruktioner och be-
lastningar är sedvanliga. 

I 5 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning av miljöministeriet utfärda 
närmare bestämmelser om bestämmande av 
svårighetsklassen för projekteringsuppgifter. 

120 e §. Behörighetsvillkor för projektera-
re. I lagen föreslås en ny 120 e §, där det fö-
reskrivs om behörighetsvillkoren för projek-
terare i projekteringsuppgifter som hör till 
olika svårighetsklasser. Bestämmelser om 
behörighetsvillkoren för projekterare finns 
för närvarande i 123 § i lagen, i 48 § i mark-
användnings- och byggförordningen och i 4 
kap. i miljöministeriets förordning om plane-
rare av byggnader och byggnadsprojekt. På 
grund av de krav som 80 § i grundlagen stäl-
ler på författningsnivån och för tydlighetens 
skull föreslås att bestämmelserna om behö-
righetsvillkoren för projekterare ska finnas i 
den nya 120 e §. 

I 1 mom. föreskrivs att projekterarna ska 
vara fysiska personer. Bestämmelsen mot-
svarar det gällande rättsläget. 

I 2 och 3 mom. föreskrivs om behörighets-
villkoren för byggprojekterare och special-
projekterare i projekteringsuppgifter som hör 
till de olika svårighetsklasser som det före-
slås bestämmelser om i 120 d §. Den behö-
righet som krävs utgörs fortsättningsvis av 
tillräcklig utbildning och erfarenhet i propor-
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tion till projekteringsuppgiftens svårighets-
grad, i enlighet med vad som föreskrivs i fö-
resrift 4.1.1 i miljöministeriets förordning om 
planerare av byggnader och byggnadsprojekt. 
Utifrån behörighetsvillkoren bedömer bygg-
nadstillsynsmyndigheten på det sätt som 
närmare anges i 120 f § projekterarnas behö-
righet för olika projekteringsuppgifter. Behö-
righetsvillkoren motsvarar huvudsakligen i 
sak behörighetsvillkoren i 48 § i markan-
vändnings- och byggförordningen och inne-
hållet i tabellen under föresrift 4.2.1 i miljö-
ministeriets förordning om planerare av 
byggnader och byggnadsprojekt. Jämfört 
med 48 § i markanvändnings- och byggför-
ordningen föreslås att lagen nu kompletteras 
med behörighetsvillkor för synnerligen krä-
vande projekteringsuppgifter. De motsvarar i 
huvudsak behörighetsvillkoren för projekte-
ringsuppgifter i svårighetsklassen "särskilda 
krav" i tabellen under föreskrift 4.2.1 i ovan 
nämnda förordning av miljöministeriet.  

Om kravet på erfarenhet bestäms i 48 § i 
den gällande markanvändnings- och bygg-
förordningen att erfarenheten ska vara till-
räcklig. Närmare bestämmelser om krav på 
erfarenhet ingår i tabellen i ovan nämnda 
förordning av miljöministeriet. Det antal år 
av erfarenhet som krävs enligt anvisningarna 
varierar enligt projekteringsområde. De krav 
på erfarenhet som anges i tabellen iakttas 
dock allmänt inom branschen. Det antal år av 
erfarenhet som krävs för projekteringsuppgif-
ter i olika svårighetsklasser föreslås bli preci-
serat i 2 mom. så att det är enhetligt för pro-
jekterare inom olika områden. 

I 48 § i markanvändnings- och byggförord-
ningen bestäms det för närvarande att de ex-
amina som krävs ska vara examina inom 
byggnadsbranschen. I 2 mom. definieras om-
rådet för examen på ett mera omfattande sätt 
än för närvarande som byggbranschen eller 
det tekniska området, för att det bättre ska 
motsvara det nuvarande utbildningsutbudet. 
En del examina som lämpar sig för projekte-
ringsuppgifter avläggs för närvarande vid 
enheter inom det tekniska området vid olika 
läroanstalter. 

I 2 mom. 1 punkten föreskrivs att i krävan-
de projekteringsuppgifter ska en byggprojek-
terare eller en specialprojekterare ha för pro-
jekteringsuppgiften lämplig högskoleexamen 

inom byggbranschen eller det tekniska områ-
det samt minst fyra års erfarenhet av sedvan-
liga projekteringsuppgifter och minst två års 
erfarenhet av att biträda i krävande projekte-
ringsuppgifter. Lämpliga högskoleexamina är 
t.ex. arkitektexamen och diplomingenjörsex-
amen inom byggbranschen eller det tekniska 
området som avlagts vid ett universitet eller 
ingenjörsexamen (YH) inom byggbranschen 
eller det tekniska området som avlagts vid en 
yrkeshögskola. Däremot anses en lägre hög-
skoleexamen (kandidatexamen) inte vara en 
lämplig examen för en krävande projekte-
ringsuppgift. En tidigare examen inom yr-
kesutbildning på högre nivå eller motsvaran-
de examen på institutnivå jämställs med en 
högskoleexamen, såsom för närvarande en-
ligt 48 § i markanvändnings- och byggför-
ordningen. 

I 2 mom. 2 punkten föreskrivs att i sedvan-
liga projekteringsuppgifter ska en byggpro-
jekterare eller en specialprojekterare ha för 
projekteringsuppgiften lämplig examen inom 
byggbranschen eller det tekniska området, 
som åtminstone motsvarar nivån för den tidi-
gare teknikerexamen eller motsvarande exa-
men, samt minst tre års erfarenhet av att bi-
träda i minst sedvanliga projekteringsuppgif-
ter. Denna punkt täcker även en lägre hög-
skoleexamen (kandidatexamen) och en tidi-
gare byggmästarexamen som avlagts vid en 
teknisk läroanstalt. Dessutom förutsätts minst 
tre års erfarenhet av att biträda i minst sed-
vanliga projekteringsuppgifter.  

På basis av 2 mom. 3 punkten ska en pro-
jekterare i ringa projekteringsuppgifter ha 
tillräckliga kunskaper med hänsyn till bygg-
nadsobjektets och projekteringsuppgiftens art 
och omfattning. 

I 3 mom. föreskrivs att i synnerligen krä-
vande projekteringsuppgifter krävs för pro-
jekteringsuppgiften lämplig högre högskole-
examen inom byggbranschen eller det tek-
niska området. Kravet på erfarenhet är minst 
sex års erfarenhet av krävande projekterings-
uppgifter och minst tre års erfarenhet av att 
biträda i synnerligen krävande projekterings-
uppgifter. Exempelvis en arkitektexamen el-
ler en diplomingenjörsexamen inom bygg-
branschen eller det tekniska området, som 
avlagts vid ett universitet, är lämpliga högre 
högskoleexamina. I och med att byggandet 
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utvecklas förutsätter en del projekterings-
uppgifter allt större specialisering inom vissa 
specialområden. För att klara av dessa excep-
tionella uppgifter ska projekteraren visa syn-
nerligen god förtrogenhet med de teoretiska 
grunderna inom projekteringsområdet eller 
förtrogenhet med synnerligen krävande funk-
tionella och tekniska lösningar. Exempelvis i 
samband med projektering av reparations- el-
ler ändringsarbeten kan det även förutsättas 
förtrogenhet med synnerligen krävande sam-
ordning av system och byggnader. I stora 
städer är det i praktiken endast en mycket li-
ten del av de byggprojekt som gäller nya 
byggnader och av reparations- och ändrings-
arbetena som innefattar synnerligen krävande 
projekteringsuppgifter. Således är det sanno-
likt att det finns tillräckligt med projekterare 
som uppfyller behörighetsvillkoren för dessa 
projekteringsuppgifter. 

I 4 mom. föreslås bestämmelser om behö-
righetsvillkoren för huvudprojekteraren. En 
huvudprojekterare ska ha behörighet för 
minst samma svårighetsklass som byggpro-
jekteraren eller i särskilda fall specialprojek-
teraren ska ha för den mest krävande projek-
teringsuppgiften inom byggprojektet i fråga. 
Det är vanligen byggprojekteraren som är 
huvudprojekterare. Sådana specialfall där en 
av specialprojekterarna även är huvudprojek-
terare för projektet kan vara projekt där be-
hovet av att beakta t.ex. miljömässiga, bygg-
nadsskyddsmässiga, arkitektoniska och funk-
tionella faktorer är litet i fråga om utform-
ningen av byggnaden och andra specialom-
råden än det egna specialprojekteringsområ-
det för den specialprojekterare som är hu-
vudprojekterare. Ett sådant projekt kan t.ex. 
hänföra sig till byggande i berg eller repara-
tion eller ombyggande av en byggnads tek-
niska system så att byggnadens utrymmen 
och synliga ytor i huvudsak bevaras i oför-
ändrad form. 

Huvudprojekteraren ska uppfylla behörig-
hetsvillkoren i enlighet med svårighetsklas-
sen för den mest krävande projekteringsupp-
giften inom projektet. En krävande special-
projekteringsuppgift förutsätter t.ex. att den 
byggprojekterare som är huvudprojekterare 
har behörighet för en krävande projekte-
ringsuppgift, även om byggprojekteringen på 
basis av de funktionella kraven hör till klas-

sen sedvanlig projekteringsuppgift. Behörig-
hetsvillkoren för huvudprojekteraren motsva-
rar i sak bestämmelserna i 4 kap. i miljömini-
steriets förordning om planerare av byggna-
der och byggnadsprojekt. 

Huvudprojekteraren ska dessutom ha den 
sakkunskap och den yrkesskicklighet som 
krävs för att leda samordningen av beskriv-
ningarna. Ju mera krävande projekterings-
uppgiften är, desto viktigare är detta. För 
närvarande krävs enligt 48 § 4 mom. i mark-
användnings- och byggförordningen att hu-
vudprojekteraren har goda yrkesmässiga kva-
lifikationer att sköta utformningen som hel-
het, utan att behörighetsvillkoren specificeras 
närmare. 

I 5 mom. föreskrivs dessutom att den erfa-
renhet som krävs för projekteringsuppgifter i 
huvudsak ska basera sig på projekterings-
uppgifter inom projekteringsområdet i fråga. 
Ett i sak motsvarande krav finns för närva-
rande i 48 § 1 mom. i markanvändnings- och 
byggförordningen. I 5 momentet betonas 
dessutom skillnaderna mellan reparations- 
och ändringsarbeten och uppförande av nya 
byggnader genom att det föreskrivs att den 
erfarenhet som förutsätts i huvudsak ska ba-
sera sig på planering av reparationer eller 
ändringsarbeten, om projekteringsuppgiften 
gäller planering av reparationer eller änd-
ringar av en byggnad. 

120 f §. Bedömning av en projekterares 
behörighet. I lagen föreslås en ny 120 f §, där 
det föreskrivs om bedömningen av projekte-
rarnas behörighet. För närvarande finns be-
stämmelserna om bedömning av projektera-
res behörighet i 2 och 4 kap. i miljöministeri-
ets förordning om planerare av byggnader 
och byggnadsprojekt. I lagen saknas dessa 
bestämmelser helt och hållet. Den nuvarande 
regleringen uppfyller inte de krav som grund-
lagen ställer på författningsnivån, och därför 
föreslås att bestämmelserna om bedömningen 
av projekterarnas behörighet ska finnas i den 
nya 120 f §. I sak motsvarande bestämmelser 
finns för närvarande i 4 kap. i miljöministeri-
ets förordning om planerare av byggnader 
och byggnadsprojekt. 

Enligt 1 mom. ska byggnadstillsynsmyn-
digheten bedöma om den anmälda projekte-
raren har behörighet enligt 120 d och 120 e §. 
Byggnadstillsynsmyndigheten bedömer om 
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den anmälda huvudprojekteraren, byggpro-
jekteraren eller specialprojekteraren är behö-
rig för projekteringsuppgiften i fråga. Beträf-
fande projekteringsuppgiftens svårighets-
grad, för bedömning av behörigheten, tilläm-
par byggnadstillsynsmyndigheten 120 d § 
och bedömer med tillämpning av 120 e § om 
de anmälda uppgifterna om projekterarens 
utbildning och erfarenhet motsvarar behörig-
hetsvillkoren för projekteringsuppgiften i 
fråga. En i sak motsvarande bestämmelse 
finns för närvarande i föreskrift 4.1.2 i mil-
jöministeriets förordning om planerare av 
byggnader och byggnadsprojekt. Vid be-
dömning av en projekterares behörighet kan 
man även beakta ett intyg av ett samfund för 
konstaterande av kompetensen för projekte-
ringsområdet i fråga. Om den anmälda pro-
jekteraren inte uppfyller behörighetsvillko-
ren, byter den som påbörjar byggprojektet i 
praktiken projekterare och gör en ny anmälan 
om det. När projekteraren byts under ett på-
gående byggprojekt görs bedömningen av 
den nya projekterarens behörighet i enlighet 
med 1 mom. Om den anmälda projekteraren 
inte uppfyller behörighetsvillkoren, ska 
byggnadstillsynsmyndigheten anmäla detta 
till den som påbörjar ett byggprojekt. Denne 
kan då rätta sin ansökan genom att anmäla en 
annan projekterare. 

I 2 mom. föreskrivs dessutom att bygg-
nadstillsynsmyndigheten på begäran ska fatta 
ett separat beslut om projekterarens behörig-
het för projekteringsuppgiften i fråga. En i 
sak motsvarande bestämmelse finns för när-
varande i föreskrift 4.1.5 i miljöministeriets 
förordning om planerare av byggnader och 
byggnadsprojekt. Den som påbörjar byggpro-
jektet eller projekteraren själv kan på samma 
sätt som tidigare söka ändring i beslutet i en-
lighet med bestämmelserna i 187 och 190 § i 
markanvändnings- och bygglagen. 

120 g §. Anmälan av projekterare. I lagen 
föreslås en ny 120 g §, där det föreskrivs om 
anmälan av projekterare. För närvarande 
finns bestämmelserna om anmälan av projek-
terare i 2 och 4 kap. i miljöministeriets för-
ordning om planerare av byggnader och 
byggnadsprojekt. I lagen saknas dessa be-
stämmelser helt och hållet. Den nuvarande 
regleringen uppfyller inte de krav som grund-
lagen ställer på författningsnivån, och därför 

föreslås att bestämmelserna om anmälan av 
projekterare ska finnas i den nya 120 g §. I 
sak motsvarande bestämmelser finns för när-
varande i föreskrift 2.2 i miljöministeriets 
förordning om planerare av byggnader och 
byggnadsprojekt.  

Enligt 1 mom. ska den som påbörjar ett 
byggprojekt senast i samband med ansökan 
om bygglov anmäla den valda huvudprojek-
teraren och byggprojekteraren. I anmälan ska 
det visas att projekteraren gett sitt samtycke 
till projekteringsuppgiften och i den ska det 
ingå de uppgifter om projekterarens utbild-
ning och erfarenhet som behövs för att be-
döma hans eller hennes behörighet. I sak 
motsvarande bestämmelser om anmälan av 
projekterare finns för närvarande i föreskrift 
2.2 i miljöministeriets förordning om plane-
rare av byggnader och byggnadsprojekt. För 
tydlighetens skull föreslås att det i bestäm-
melsen tas in att de nämnda projekterarna ska 
anmälas senast i samband med ansökan om 
bygglov. I ett byggprojekt krävs det i prakti-
ken att det tas kontakt med byggnadstill-
synsmyndigheten i ett så tidigt skede som 
möjligt. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om anmä-
lan av specialprojekterare. Specialprojektera-
ren ska anmälas innan specialbeskrivningen 
lämnas till byggnadstillsynsmyndigheten. På 
anmälan av en specialprojekterare tillämpas 
dessutom vad som i 1 mom. föreskrivs om 
projekteraren och innehållet i anmälan. På 
motsvarande sätt ska anmälan innehålla pro-
jekterarens samtycke till projekteringsuppgif-
ten samt de uppgifter om projekterarens ut-
bildning och erfarenhet som behövs för att 
bedöma hans eller hennes behörighet. 

Enligt 3 mom. ska den som påbörjar ett 
byggprojekt göra en skriftlig anmälan till 
byggnadstillsynsmyndigheten om en projek-
terare byts under ett pågående byggprojekt. 
På anmälan av byte av projekterare tillämpas 
dessutom bestämmelserna i 1 mom. om pro-
jekteraren och innehållet i anmälan. Anmälan 
ska innehålla både projekterarens samtycke 
till projekteringsuppgiften och de uppgifter 
om projekterarens utbildning och erfarenhet 
som behövs för att bedöma hans eller hennes 
behörighet. En i sak motsvarande bestäm-
melse finns för närvarande i föreskrift 2.2 i 



 RP 147/2013 rd  
  

 

27

miljöministeriets förordning om planerare av 
byggnader och byggnadsprojekt. 

I 4 mom. finns ett bemyndigande att utfär-
da närmare bestämmelser om innehållet i den 
anmälan som avses i 1 och 2 mom. 

121 §. Inledande möte. Det föreslås att pa-
ragrafen ändras så att det föreskrivs om det 
inledande mötet på ett mer täckande sätt än 
för närvarande. Det inledande mötet ska fort-
sättningsvis vara ett sådant centralt förfaran-
de för förbättrande av kvaliteten som avses i 
markanvändnings- och bygglagen. Bestäm-
melser om det inledande mötet finns för när-
varande i 121 § i lagen och dessutom i 74 § i 
markanvändnings- och byggförordningen 
och i 6 kap. i miljöministeriets förordning om 
tillsyn över byggande och teknisk gransk-
ning. Regleringen i lagen bildar i sin nuva-
rande form inte en tillräcklig grund för be-
stämmelserna i förordningarna, och en del av 
bestämmelserna i förordningarna är sådana 
att de med hänsyn till innehållet behöver fin-
nas på lagnivå. I sin nuvarande form är re-
gleringen också överlappande och delvis 
motstridig. 

Enligt 1 mom. kan byggnadstillsynsmyn-
digheten i bygglovet vid behov bestämma att 
det ska ordnas ett inledande möte inför ett 
byggprojekt. En i sak motsvarande bestäm-
melse finns för närvarande i 121 § 1 mom. i 
lagen och i 74 § 1 mom. i markanvändnings- 
och byggförordningen. I paragrafens 1 mom. 
föreskrivs också om de faktorer som ska be-
aktas vid bedömningen av om ett inledande 
möte behövs. I sak motsvarande bestämmel-
ser finns för närvarande i föreskrift 6.1.2 i 
miljöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning. 

I samband med det inledande mötet kan så-
som för närvarande preciseras vad som krävs 
av den som påbörjar ett byggprojekt för att 
omsorgsplikten ska bli uppfylld. Byggnads-
tillsynsmyndigheten ska fortsättningsvis be-
döma om ett inledande möte behövs och be-
aktar då byggprojektets svårighetsgrad och 
sakkunskapen och yrkesskickligheten hos 
dem som genomför projektet samt andra fak-
torer som medverkar till ett gott slutresultat 
av byggandet. Sådana faktorer kan på mot-
svarande sätt vara bl.a. de olika parternas 
kvalitets-, säkerhets- och miljösystem, pro-
jektets kvalitetsplan och tester som gäller 

kvalitetskontroll under arbetets gång samt 
mätningar. I samband med projekt som krä-
ver tillstånd för miljöåtgärder kan det också 
vara nödvändigt att ordna ett inledande möte, 
vilket fortfarande kommer att vara möjligt 
enligt förslaget. 

I 2 mom. föreskrivs om tidpunkten för det 
inledande mötet och om de personer som ska 
vara närvarande vid mötet. I sak motsvarande 
bestämmelser finns för närvarande i 74 § 1 
mom. i markanvändnings- och byggförord-
ningen. Det inledande mötet ska ordnas i ett 
tillräckligt tidigt skede så att sådana tilläggs-
utredningar som eventuellt behövs för att 
omsorgsplikten ska bli uppfylld inte fördröjer 
inledandet av byggnadsarbetet. Till skillnad 
från den nuvarande regleringen preciseras det 
dock i momentet att även en representant för 
byggnadstillsynsmyndigheten ska vara när-
varande vid det inledande mötet, utöver den 
som påbörjar byggprojektet eller en represen-
tant för denna, huvudprojekteraren samt den 
ansvarige arbetsledaren. 

I 3 mom. föreskrivs om innehållet i och 
protokollföringen vid det inledande mötet. 
En i sak motsvarande bestämmelse finns för 
närvarande i 74 § 2 mom. i markanvänd-
nings- och byggförordningen. Vid det inle-
dande mötet konstateras och protokollförs de 
skyldigheter som gäller den som påbörjar 
byggprojektet, de centrala aktörerna i plane-
ringen och byggnadsarbetet och deras 
granskningsuppgifter, myndighetssyn och 
myndighetsinspektioner samt övriga utred-
ningar och åtgärder som behövs med tanke 
på kvaliteten på byggandet. Skyldigheten att 
iaktta de förfaranden som avtalats och an-
getts vid det inledande mötet gäller den som 
påbörjar byggprojektet. Den kan också gälla 
andra aktörer som deltar i projektet, såsom 
huvudprojekteraren och den ansvarige arbets-
ledaren, när det är fråga om sådant som ingår 
i deras skyldigheter. 

121 a §. Kvalitetssäkringsutredning. I la-
gen föreslås en ny 121 a §, där det föreskrivs 
om kvalitetssäkringsutredningen. Bestäm-
melser om kvalitetssäkringsutredningen finns 
för närvarande i 121 § i lagen, i 74 § i mark-
användnings- och byggförordningen och i 8 
kap. i miljöministeriets förordning om tillsyn 
över byggande och teknisk granskning. 
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Regleringen i lagen bildar i sin nuvarande 
form inte en tillräcklig grund för bestämmel-
serna i förordningarna, och största delen av 
bestämmelserna i förordningarna är sådana 
att de med hänsyn till innehållet behöver fin-
nas på lagnivå.  

I första meningen i 1 mom. föreskrivs om 
tidpunkten för bestämmande om en kvalitets-
säkringsutredning. Enligt gällande 121 § i la-
gen och 74 § i markanvändnings- och bygg-
förordningen kan det bestämmas om kvali-
tetssäkringsutredningen vid det inledande 
mötet eller på basis av det. Enligt det före-
slagna momentet ska det dock vara möjligt 
för byggnadstillsynsmyndigheten att be-
stämma om kvalitetssäkringsutredningen re-
dan i bygglovet, vilket motsvarar anvisning-
arna i 8 kap. i miljöministeriets förordning 
om tillsyn över byggande och teknisk 
granskning och nuvarande praxis. I andra 
meningen i 1 mom. föreskrivs om villkoren 
för att bestämma om en kvalitetssäkringsut-
redning. En i sak motsvarande bestämmelse 
finns för närvarande i första meningen i före-
skrift 8.1 i miljöministeriets förordning om 
tillsyn över byggande och teknisk gransk-
ning. 

Enligt 1 mom. kan en kvalitetssäkringsut-
redning krävas om ett byggprojekt eller en 
del av det är synnerligen krävande eller om 
det på basis av de förfaranden som avtalats 
vid det inledande mötet inte är motiverat att 
anta att ett slutresultat i enlighet med de be-
stämmelser och föreskrifter som gäller byg-
gande uppnås vid byggandet. Utredningen ut-
förs för att säkerställa att byggnadsarbetet ut-
förs på behörigt sätt och den avser närmast 
utvärdering av de risker som man kan ställas 
inför under byggprojektet samt den gransk-
ning eller det utlåtande som gäller detta och 
som vanligtvis ges i uppdrag åt den som på-
börjar byggprojektet. Vid bedömning av om 
en kvalitetssäkringsutredning behöver utföras 
beaktar byggnadstillsynsmyndigheten sådana 
omständigheter som hänför sig till projektet 
eller en del av det, t.ex. risker som hänför sig 
till byggnadens säkerhet, sundhet eller lång-
tidshållbarhet i olika byggnadsskeden, fakto-
rer som har att göra med skydd av bygget 
mot väder och andra omständigheter, i sam-
band med reparations- eller ändringsarbeten 
huruvida utredningen av byggnadens skick 

och den övervakning som den som påbörjar 
byggprojektet själv utövar eller har skaffat 
genom avtalsarrangemang är tillräcklig samt 
den personal som den som påbörjar byggpro-
jektet har tillgång till. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om kvali-
tetssäkringsutredningens innehåll. En i sak 
motsvarande bestämmelse finns för närva-
rande i föreskrift 8.2 i miljöministeriets för-
ordning om tillsyn över byggande och tek-
nisk granskning. I momentet föreskrivs dess-
utom att de förfaranden som anges i kvali-
tetssäkringsutredningen ska iakttas i bygg-
nadsarbetet. En i sak motsvarande bestäm-
melse finns för närvarande i 74 § 3 mom. i 
markanvändnings- och byggförordningen. 
Skyldigheten att iaktta de förfaranden som 
angetts i kvalitetssäkringsutredningen gäller 
den som påbörjar byggprojektet. Den kan 
också gälla andra aktörer som deltar i projek-
tet, såsom t.ex. huvudprojekteraren och den 
ansvarige arbetsledaren, när det är fråga om 
sådant som ingår i deras skyldigheter. 

I 3 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning av miljöministeriet utfärda 
närmare bestämmelser om kvalitetssäkrings-
utredningens innehåll. 

122 §. Ansvarig arbetsledare. Det föreslås 
att paragrafen ändras så att den endast inne-
håller bestämmelser om den ansvarige ar-
betsledaren och hans eller hennes uppgifter i 
stället för bestämmelser om hela byggarbets-
ledningen. Bestämmelser om arbetsledare för 
specialområden föreslås i en ny 122 a §. Be-
stämmelserna om den ansvarige arbetsleda-
ren finns för närvarande i 122 § i lagen och 
dessutom i 73 § i markanvändnings- och 
byggförordningen och i miljöministeriets 
förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning. I sin nuvarande form 
uppfyller regleringen inte de krav som i 80 § 
i grundlagen ställs på författningsnivån och 
bemyndigandet att utfärda förordning.  

Det föreslås att paragrafen ändras så att den 
innehåller grundläggande bestämmelser om 
den ansvarige arbetsledarens uppgifter och 
ett bemyndigande att genom förordning av 
statsrådet utfärda närmare bestämmelser. Re-
gleringen om den ansvarige arbetsledaren fö-
reslås också bli preciserad till innehållet. 

Enligt 1 mom. ska det vid byggnadsarbete 
som kräver bygglov finnas en ansvarig ar-
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betsledare som leder byggnadsarbetet. Om 
det inte utförs byggnadsarbete i ett projekt 
som kräver bygglov, behövs det inte heller 
någon ansvarig arbetsledare. Så är fallet t.ex. 
när endast byggnadens användningsändamål 
ändras, utan att något byggnadsarbete utförs. 
Vid byggnadsarbete som kräver åtgärdstill-
stånd ska det finnas en ansvarig arbetsledare 
endast om detta är nödvändigt av orsaker 
som har att göra med säkerheten och sundhe-
ten vid användningen av det objekt som ska 
byggas eller landskaps- och miljöaspekter. 
Enligt gällande 122 § ska det vid byggnads-
arbete som kräver tillstånd eller annat god-
kännande av myndigheterna finnas en ansva-
rig arbetsledare. 

I 2 mom. föreskrivs om den ansvarige ar-
betsledarens uppgifter. Bestämmelsen mot-
svarar i sak bestämmelsen i lagens gällande 
122 § om den ansvarige arbetsledarens upp-
gifter. Den ansvarige arbetsledaren ska an-
svara för byggnadsarbetet som helhet och 
dess kvalitet och se till att byggnadsarbetet 
utförs i enlighet med det beviljade tillståndet, 
i enlighet med de bestämmelser och före-
skrifter som gäller byggande och i enlighet 
med god byggnadssed. 

Enligt 3 mom. ska den ansvarige arbetsle-
daren se till att en anmälan om påbörjande av 
byggnadsarbete görs till byggnadstillsyns-
myndigheten och att inspektionsprotokollet 
för bygget hålls uppdaterat på byggplatsen. 

I 4 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning av statsrådet utfärda närmare 
bestämmelser om den ansvarige arbetsleda-
rens arbetsledningsuppgifter och innehållet i 
anmälningsskyldigheten. Bestämmelser om 
den ansvarige arbetsledarens närmare uppgif-
ter finns för närvarande i 73 § i markanvänd-
nings- och byggförordningen och i miljömi-
nisteriets förordning om tillsyn över byggan-
de och teknisk granskning. Den ansvarige ar-
betsledarens uppgifter är betydelsefulla i för-
hållande till denna persons rättigheter och 
skyldigheter, och därför föreslås att det ska 
vara statsrådet som bemyndigas att utfärda 
förordning. 

122 a §. Arbetsledare för specialområden. 
I lagen föreslås en ny 122 a §, där det före-
skrivs om arbetsledare för specialområden. 
Bestämmelserna om arbetsledare för special-
områden finns för närvarande i 122 § i lagen. 

Enligt paragrafens sista mening ska det vid 
behov vid byggnadsarbete finnas arbetsledare 
för specialområden enligt vad som bestäms 
genom förordning. Vidare finns bestämmel-
ser om arbetsledare för specialområden i 71 § 
i markanvändnings- och byggförordningen 
och i 4 kap. i miljöministeriets förordning om 
tillsyn över byggande och teknisk gransk-
ning. Regleringen i lagen bildar i sin nuva-
rande form inte en tillräcklig grund för be-
stämmelserna i förordningarna, och en del av 
bestämmelserna i förordningarna är sådana 
att de med hänsyn till innehållet behöver fin-
nas på lagnivå. 

Bestämmelser om en ledare för elarbeten 
finns i elsäkerhetslagen (410/1996). 

I 1 mom. föreskrivs om de arbetsledare 
som ansvarar för byggandet av en fastighets 
vatten- och avloppsanordningar samt ventila-
tionsanordningar och som förutsätts när svå-
righetsgraden för byggandet av anordningar-
na gör detta nödvändigt. På basis av uppgif-
terna om byggprojektet bedömer byggnads-
tillsynsmyndigheten om det behövs arbetsle-
dare för specialområdena. I sak motsvarande 
bestämmelser ingår för närvarande i 71 § 1 
mom. i markanvändnings- och byggförord-
ningen och i föreskrift 4.2.4 i miljöministeri-
ets förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning. 

I 2 mom. föreskrivs om arbetsledare för 
andra specialområden. I sak motsvarande be-
stämmelser ingår för närvarande i 71 § 1 
mom. i markanvändnings- och byggförord-
ningen och i föreskrift 4.3.1 i miljöministeri-
ets förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning. Om det byggnadsarbete 
som kräver bygglov eller en del av det är 
krävande, kan byggnadstillsynsmyndigheten 
i bygglovet, vid det inledande mötet eller av 
särskilda skäl under byggnadsarbetet be-
stämma att det vid byggnadsarbetet också ska 
finnas arbetsledare för andra specialområden. 

I 3 mom. föreskrivs om de uppgifter som 
en arbetsledare för ett specialområde har. För 
närvarande finns det inte några separata be-
stämmelser om dessa uppgifter på lag- eller 
förordningsnivå. I 73 § i markanvändnings- 
och byggförordningen, som innehåller be-
stämmelser om den ansvarige arbetsledarens 
uppgifter, föreskrivs det dock att bestämmel-
serna om ansvariga arbetsledare i tillämpliga 
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delar gäller arbetsledaren för ett specialom-
råde. En arbetsledare för ett specialområde 
har i praktiken till uppgift att se till att bygg-
nadsarbetet inom specialområdet utförs i en-
lighet med det beviljade tillståndet, i enlighet 
med de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller byggande och i enlighet med god 
byggnadssed. Det är inte nödvändigt att be-
stämma att de närmare uppgifter som an-
kommer på den ansvarige arbetsledaren ska 
ankomma på en arbetsledare för ett special-
område i tillämpliga delar. 

I 4 mom. ingår ett bemyndigande att utfär-
da närmare bestämmelser om arbetslednings-
uppgifterna för arbetsledarna för de olika 
specialområdena. Dessa arbetsledares uppgif-
ter är betydelsefulla med tanke på de rättig-
heter och skyldigheter som arbetsledaren för 
ett specialområde har, och därför föreslås att 
det ska vara statsrådet som bemyndigas att 
utfärda förordning. 

122 b §. Arbetsledningsuppgifternas svå-
righetsklasser. I lagen föreslås en ny 122 b §, 
där det föreskrivs om de fyra svårighetsklas-
serna för arbetsledningsuppgifterna. För när-
varande ingår bestämmelserna om grunderna 
för bedömning av arbetsledningsuppgifternas 
svårighetsgrad och om behörighetsvillkoren 
för arbetsledarna i 123 § i lagen. Bestämmel-
ser om bedömningen av arbetsledningsupp-
gifternas svårighetsgrad och om behörighets-
villkoren för arbetsledarna finns också i 70 § 
i markanvändnings- och byggförordningen 
och i 4 kap. i miljöministeriets förordning om 
tillsyn över byggande och teknisk gransk-
ning. 

På grund av de krav som 80 § i grundlagen 
ställer på författningsnivån och för tydlighe-
tens skull föreslås att arbetsledningsuppgif-
ternas svårighetsklasser ska fastställas i den 
nya 122 b §. 

I 1 mom. föreskrivs om grunderna för be-
stämmande av arbetsledningsuppgifternas 
svårighetsklasser. Grunderna preciseras nå-
got i jämförelse med nuläget. Svårighetsklas-
sen för en arbetsledningsuppgift bestäms på 
basis av byggnadens och utrymmenas an-
vändningsändamål, byggnadsskyddet, bygg-
nadens storlek, de byggnadsfysikaliska egen-
skaperna och de egenskaper som hänför sig 
till byggnadens sundhet, belastningarna och 
brandbelastningarna, planeringsmetoderna, 

komplexiteten hos de bärande konstruktio-
nerna, de krav som miljön och byggnadsplat-
sen ställer samt byggnadsförhållandena och 
de metoder som används i arbetet. 

Enligt 2 mom. ska arbetsledningsuppgif-
terna vara uppdelade i tre svårighetsklasser. 
Dessa är krävande arbetsledningsuppgift, 
sedvanlig arbetsledningsuppgift och ringa ar-
betsledningsuppgift. Uppdelningen i svårig-
hetsklasser motsvarar i sak den uppdelning i 
svårighetsklasser som finns i 70 § i markan-
vändnings- och byggförordningen och i före-
skrift 4.1.3 i miljöministeriets förordning om 
tillsyn över byggande och teknisk gransk-
ning. 

I 3 mom. föreskrivs om svårighetsklassen 
synnerligen krävande arbetsledningsuppgift. 
Den svårighetsklassen baserar sig på gällan-
de reglering, vars innehåll har beskrivits 
ovan i samband med 2 mom. En arbetsled-
ningsuppgifts svårighetsklass kan således 
vara synnerligen krävande om någon av de 
faktorer som avses i 1 mom. visar att arbets-
ledningsuppgiften är exceptionellt krävande. 

Enligt 4 mom. kan det inom samma bygg-
projekt finnas arbetsledningsuppgifter som 
hör till olika svårighetsklasser.  

I 5 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning av miljöministeriet utfärda 
närmare bestämmelser om bestämmande av 
svårighetsklassen för arbetsledningsuppgif-
ter. 

122 c §. Behörighetsvillkor för arbetsleda-
re. I lagen föreslås en ny 122 c §, där det fö-
reskrivs om behörighetsvillkoren för arbets-
ledare i arbetsledningsuppgifter som hör till 
olika svårighetsklasser. Bestämmelser om 
behörighetsvillkoren för arbetsledare finns 
för närvarande i 70 § i markanvändnings- 
och byggförordningen och i 4 kap. i miljömi-
nisteriets förordning om tillsyn över byggan-
de och teknisk granskning.  

På grund av de krav som grundlagen ställer 
på författningsnivån och för tydlighetens 
skull föreslås att bestämmelser om arbetsle-
darnas behörighetsvillkor ska tas in i den nya 
122 c §. 

I paragrafen föreskrivs om behörighetsvill-
koren för den ansvarige arbetsledaren och om 
behörighetsvillkoren för arbetsledare inom 
specialområdena i arbetsledningsuppgifter 
som hör till olika svårighetsklasser. Behörig-
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hetsvillkoren motsvarar i sak de nuvarande 
behörighetsvillkoren i 70 § i markanvänd-
nings- och byggförordningen och i 4 kap. i 
miljöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning. 

Enligt paragrafens 1 mom. 1 punkt är behö-
righetsvillkoren för en arbetsledare i krävan-
de arbetsledningsuppgifter för uppgiften 
lämplig högskoleexamen inom byggbran-
schen eller det tekniska området, tidigare ex-
amen inom yrkesutbildning på högre nivå el-
ler motsvarande examen, eller tidigare tekni-
kerexamen eller motsvarande examen. Denna 
punkt täcker också en tidigare byggmästar-
examen som avlagts vid en teknisk läroan-
stalt. Dessutom ska arbetsledaren med beak-
tande av byggnadsobjektets art och uppgif-
tens svårighetsgrad ha tillräcklig erfarenhet 
av och förtrogenhet med arbetsledningsupp-
gifter inom området i fråga. Enligt paragra-
fens 1 mom. 2 punkt är behörighetsvillkoren 
för en arbetsledare i sedvanliga arbetsled-
ningsuppgifter för uppgiften lämplig yrkes-
högskoleexamen inom byggbranschen eller 
det tekniska området eller tidigare examen 
inom yrkesutbildning på högre nivå eller 
motsvarande examen, eller tidigare tekniker-
examen eller motsvarande examen eller mot-
svarande kunskaper som visats på annat sätt. 
Som motsvarande kunskaper kan betraktas 
t.ex. en specialyrkesexamen som lämpar sig 
för uppgiften i fråga. Dessutom ska arbetsle-
daren med beaktande av byggnadsobjektets 
art och uppgiftens svårighetsgrad ha tillräck-
lig erfarenhet inom byggbranschen. Enligt 
paragrafens 1 mom. 3 punkt får i ringa ar-
betsledningsuppgifter skötas av en person 
som saknar ovan föreskriven examen men 
som i övrigt kan anses ha de förutsättningar 
som behövs för uppgiften. 

I 2 mom. föreslås det bli föreskrivet att be-
hörighetsvillkor för arbetsledare i synnerli-
gen krävande arbetsledningsuppgifter är för 
uppgiften lämplig högskoleexamen inom 
byggbranschen eller det tekniska området el-
ler tidigare examen inom yrkesutbildning på 
högre nivå eller motsvarande examen samt 
dessutom tillräcklig erfarenhet av och god 
förtrogenhet med krävande arbetslednings-
uppgifter inom området i fråga. 

122 d §. Ansökan om godkännande av ar-
betsledare. I lagen föreslås en ny 122 d §, där 

det föreskrivs om ansökan om godkännande 
av ansvariga arbetsledare och arbetsledare för 
specialområden. I sak motsvarande bestäm-
melser finns för närvarande i 70 § i markan-
vändnings- och byggförordningen. På grund 
av de krav som 80 § i grundlagen ställer på 
författningsnivån föreslås att innehållet i be-
stämmelserna om ansökan flyttas från för-
ordningen till den nya 122 d §. 

I 1 mom. föreskrivs att den som påbörjar 
ett byggprojekt ska ansöka om byggnadstill-
synsmyndighetens godkännande av den an-
svarige arbetsledaren innan byggnadsarbetet 
påbörjas. För en arbetsledare för ett special-
område görs ansökan om godkännande innan 
byggnadsarbetet inom specialområdet i fråga 
påbörjas. 

Enligt 2 mom. ska det i ansökan visas att 
den ansvarige arbetsledaren och arbetsleda-
ren för ett specialområde har behörighet för 
arbetsledningsuppgifter. I praktiken visas be-
hörigheten med intyg över utbildning och ar-
betserfarenhet eller med någon annan tillför-
litlig utredning. Enligt 2 mom. ska till ansö-
kan också fogas en skriftlig anmälan, där ar-
betsledaren förbinder sig att som ansvarig 
leda byggnadsarbetet. 

122 e §. Godkännande av arbetsledare. I 
lagen föreslås en ny 122 e §, där det före-
skrivs om godkännande av byggarbetsled-
ningen. Bestämmelser om godkännande av 
byggarbetsledningen finns för närvarande i 
122 § i lagen, i 70 och 71 § i markanvänd-
nings- och byggförordningen och i föreskrif-
terna 4.1.5 och 4.1.6 i miljöministeriets för-
ordning om tillsyn över byggande och tek-
nisk granskning. I sin nuvarande form upp-
fyller regleringen inte de krav som i 80 § i 
grundlagen ställs på författningsnivån och 
bemyndigandet att utfärda förordning. Därför 
föreslås att bestämmelserna om godkännande 
av byggarbetsledningen ska tas in i den nya 
122 e §. 

I 1 mom. föreskrivs att byggnadstillsyns-
myndigheten ska godkänna den ansvarige ar-
betsledaren eller en arbetsledare för ett speci-
alområde, om han eller hon uppfyller behö-
righetsvillkoren för arbetsledningsuppgifter. 
Varken i lagen eller i förordningarna finns 
det för närvarande några egentliga bestäm-
melser om villkoren för godkännande av 
byggarbetsledningen. Villkoren för godkän-
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nande har dock i praktiken härletts ur be-
stämmelserna om arbetsledningens behörig-
het. 

Bestämmelserna i 2 mom. motsvarar tredje 
meningen i gällande 122 § 2 mom. Det före-
slagna 2 mom. ska dock också vara direkt 
tillämpligt på arbetsledare för ett specialom-
råde. För närvarande tillämpas bestämmelsen 
på arbetsledare för ett specialområde med 
stöd av en hänvisning i 71 § 1 mom. Bygg-
nadstillsynsmyndigheten ska enligt gällande 
lagstiftning återkalla godkännandet, om det 
är motiverat på grund av att uppgifterna för-
summats eller av någon annan motsvarande 
orsak. Orsaken till att godkännandet återkal-
las kan vara att uppgifterna har försummats 
eller någon annan motsvarande orsak, t.ex. 
inkompetens, brist på förtroende eller någon 
annan motsvarande situation. I praktiken fö-
regås återkallandet av kontakter mellan den 
som påbörjar byggprojektet, arbetsledaren 
och byggnadstillsynsmyndigheten. I dessa 
tillämpar myndigheten förvaltningslagen 
(434/2003) och förvaltningsrättsliga princi-
per. 

Enligt 3 mom. behövs i vissa situationer 
inte något godkännande av byggnadstill-
synsmyndigheten för att behörigheten ska 
kunna konstateras. Detta motsvarar nuvaran-
de reglering. Om byggnadstillsynsmyndighe-
ten högst fem år tidigare har godkänt en per-
son som ansvarig arbetsledare eller arbetsle-
dare för ett specialområde för ett motsvaran-
de byggprojekt i kommunen, behövs inte nå-
got nytt godkännande. Då räcker en anmälan 
till byggnadstillsynsmyndigheten om att per-
sonen i fråga är ansvarig arbetsledare eller 
arbetsledare för ett specialområde samt en 
anmälan som avses i 122 d § 2 mom. 

122 f §. När arbetsledarens uppgifter bör-
jar och upphör. Paragrafen motsvarar i hu-
vudsak gällande 73 § 1 mom. i markanvänd-
nings- och byggförordningen. I paragrafen 
föreskrivs dock exaktare än för närvarande 
att den ansvarige arbetsledarens uppgifter 
och ansvar upphör i och med slutsynen. 
Uppgifterna och ansvaret för den ansvarige 
arbetsledaren och en arbetsledare för ett spe-
cialområde börjar omedelbart efter det att 
han eller hon har godkänts eller anmälan om 
avsikten att verka som arbetsledare har 
gjorts, och upphör i och med slutsynen. Den 

ansvarige arbetsledaren eller en arbetsledare 
för ett specialområde kan före slutsynen få 
befrielse från uppgifterna endast genom en 
skriftlig begäran hos byggnadstillsynsmyn-
digheten eller genom att byggnadstillsyns-
myndigheten godkänner en annan person i 
stället för arbetsledaren. 

123 §. Uppgifternas svårighetsgrad och 
behörigheten för dem som deltar i byggpro-
jekt. Paragrafen föreslås bli upphävd efter-
som bestämmelserna i den tas in i 120 d, 120 
e, 122 b och 122 c §. 

131 §. Ansökan om bygglov. Det föreslås 
att paragrafen ändras så att det på ett mer 
täckande sätt än tidigare föreskrivs om bila-
gorna till ansökan om bygglov. Bestämmel-
ser om bilagorna till ansökan om bygglov 
finns för närvarande i 131 § i lagen och dess-
utom i 49 § i markanvändnings- och bygg-
förordningen och i 5 kap. i miljöministeriets 
förordning om planerare av byggnader och 
byggnadsprojekt. I sin nuvarande form är re-
gleringen oklar, eftersom bestämmelserna 
om behövliga bilagor finns i tre olika författ-
ningar. Regleringen uppfyller inte heller de 
krav som i 80 § i grundlagen ställs på författ-
ningsnivån och bemyndigandet att utfärda 
förordning. 

Det föreslås att 1 mom. preciseras så att det 
föreskrivs att bygglov ska sökas skriftligen 
hos byggnadstillsynsmyndigheten. Med stöd 
av lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet (13/2003) kan 
ansökan också sändas elektroniskt. 

I gällande 131 § anges inte hos vilken 
myndighet bygglovet söks. I momentet före-
slås dessutom bestämmelser om bilagorna till 
ansökan om bygglov. I sak motsvarande be-
stämmelser finns för närvarande i 131 § i la-
gen och i 49 § i markanvändnings- och bygg-
förordningen. 

När det gäller uppgifterna om sökanden 
tillämpas förvaltningslagen (434/2003) även i 
fortsättningen och bl.a. lagens 16 § ska till-
lämpas på anmälan av uppgifter om sökan-
den. 

I paragrafens 1 mom. 1 punkt föreskrivs, 
precis som enligt gällande lag, att det till an-
sökan ska fogas en utredning om att sökan-
den har besittningsrätt till byggplatsen. På 
basis av 1 mom. 2 punkten ska till ansökan 
fogas de huvudritningar som ingår i projekt-
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beskrivningen och vars riktighet byggprojek-
teraren intygar med sin namnteckning. Detta 
motsvarar nuvarande reglering. 

Enligt 2 mom. kan byggnadstillsynsmyn-
digheten med beaktande av projektets art och 
omfattning vid behov kräva att det till ansö-
kan om bygglov även fogas andra utredning-
ar. Enligt 2 mom. 1 punkten föreslås det bli 
föreskrivet i markanvändnings- och byggla-
gens moment att kart- eller planuppgifter 
samt uppgifter om fastigheten och tomten ska 
visas upp. Med avvikelse från tidigare re-
glering kan dessa uppgifter förutsättas vid 
behov. På samma sätt som för närvarande 
kan med stöd av 2 mom. 2 punkten vid behov 
förutsättas en utredning om byggplatsens 
grundläggnings- och grundbottenförhållan-
den samt det grundläggningssätt som dessa 
förutsätter och om andra behövliga åtgärder. 
Denna förpliktelse hänför sig till de krav som 
enligt 116 § ställs på en byggplats. På samma 
sätt som för närvarande fästs vikt vid bl.a. 
risk för översvämning, ras och jordskred. En-
ligt 2 mom. 3 punkten kan byggnadstill-
synsmyndigheten vid behov förutsätta att 
även en energiutredning fogas till ansökan 
om bygglov. Bestämmelser om energiutred-
ningar när det gäller projekt för uppförande 
av nya byggnader finns i 5 kap. i miljömini-
steriets förordning om byggnaders energipre-
standa (2/11). Genom lag 958/2012 fogades 
till markanvändnings- och bygglagen en ny 
117 g §, där det bestäms om energiprestanda. 
När det gäller reparation och ändring av 
byggnader ingår i lag 958/2012 ett bemyndi-
gande för miljöministeriet att utfärda förord-
ning. Med stöd av det bemyndigandet har 
miljöministeriets förordning om förbättring 
av byggnaders energiprestanda vid repara-
tions- och ändringsarbeten (4/13) utfärdats. 
Förordningen trädde i kraft den 1 september 
2013. Med stöd av 2 mom. 4 punkten kan 
byggnadstillsynsmyndigheten vid behov för-
utsätta att sökanden lämnar en utredning om 
byggplatsens hygieniska förhållanden och 
höjdläge. En i stort sett motsvarande be-
stämmelse finns för närvarande i 49 § i mar-
kanvändnings- och byggförordningen. Dessa 
omständigheter anknyter till grundläggnings-
sättet och övriga åtgärder som behövs vid 
byggande. Vid behov ska det, på samma sätt 
som enligt gällande reglering, fästas vikt vid 

byggplatsens hygieniska förhållanden, t.ex. 
med tanke på föroreningar i marken. Utre-
dande av landskapets höjdläge gör det möj-
ligt att planera byggnadens korrekta höjdläge 
samt leda bort dagvattnet så att det inte med-
för olägenheter för fastigheten, grannarna el-
ler den övriga miljön. Enligt 2 mom. 5 punk-
ten kan byggnadstillsynsmyndigheten vid 
behov förutsätta att sökanden även lämnar en 
utredning om byggnadens skick. Varken i la-
gen eller i förordningen finns det för närva-
rande några bestämmelser om den utredning 
som gäller byggnadens skick. Byggnadens 
skick utreds på ett sätt som är tillräckligt i 
förhållande till arten och omfattningen av 
den avsedda reparationen. I praktiken innebär 
detta att den person som utarbetar utredning-
en ska ha den utbildning och erfarenhet som 
krävs för att utreda skicket hos en byggnad, 
en del av den eller dess konstruktioner. Detta 
tillämpas t.ex. vid utredning av mögelskador 
som orsakats av fukt. Enligt 2 mom. 6 punk-
ten kan av sökanden på samma sätt som för 
närvarande också förutsättas andra väsentliga 
utredningar som behövs för avgörandet av 
ansökan. Till dessa hör t.ex. utredningar över 
anpassningen av en byggnad till miljön, be-
handlingen av dagvatten på tomten eller 
byggplatsen, gården och dess planteringar, 
tomtens eller byggplatsens historia, ordnan-
det av fastighetens avfallshantering, fasader-
nas material och färger, beräkningen av vå-
ningsytan, byggnadens historia och tidigare 
ändringar, tillgänglighet samt byggnadsfysi-
kaliska faktorer, såsom konstruktionernas 
stabilitet och hållfasthet, byggnadens fuktig-
hetstekniska funktion, mål för inomhuskli-
matet och faktorer som påverkar det, bygg-
nadens ljudtekniska egenskaper, belysning, 
brandsäkerhet, funktion när det gäller värme 
och energianvändning samt täthet. 

I 3 mom. finns ett bemyndigande att genom 
förordning av miljöministeriet utfärda närma-
re bestämmelser om innehållet i och utform-
ningen av huvudritningar och utredningar. 

134 §. Behandling av ansökan om bygglov. 
Det föreslås att paragrafens 3 mom. upphävs. 

Enligt 3 mom. kan i bygglovet bestämmas 
att specialbeskrivningar ska utarbetas och 
lämnas till byggnadstillsynsmyndigheten. 
Bestämmelser om lämnande av specialbe-
skrivningar finns för närvarande också i 49 § 
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3 mom. i markanvändnings- och byggförord-
ningen och i 5 kap. i miljöministeriets för-
ordning om planerare av byggnader och 
byggnadsprojekt. Paragrafens 3 mom. bildar 
dock inte en tillräcklig grund för bestämmel-
serna i förordningarna. Därför föreslås att be-
stämmelserna om utarbetande och lämnande 
av specialbeskrivningar ska tas in i den nya 
134 a §, och därför upphävs paragrafens 3 
mom. såsom onödigt. 

134 a §. Lämnande av specialbeskrivning-
ar. I lagen föreslås en ny 134 a §, där det fö-
reskrivs om lämnande av specialbeskrivning-
ar till byggnadstillsynsmyndigheten. För när-
varande finns bestämmelserna om lämnande 
av specialbeskrivningar i 134 § 3 mom. i la-
gen, i 49 § 3 mom. i markanvändnings- och 
byggförordningen och i 5 kap. i miljömini-
steriets förordning om planerare av byggna-
der och byggnadsprojekt. Regleringen i lagen 
bildar i sin nuvarande form inte en tillräcklig 
grund för bestämmelserna i förordningarna, 
och en del av bestämmelserna i förordning-
arna hör med hänsyn till innehållet till lagni-
vå. På grund av de krav som 80 § i grundla-
gen ställer på författningsnivån och för tyd-
lighetens skull föreslås att det till lagen fogas 
en ny 134 a §, där det mer täckande än i 134 
§ 3 mom. föreskrivs om lämnande av speci-
albeskrivningar. 

De specialbeskrivningar som behövs vid 
byggande behöver inte fogas till ansökan om 
bygglov och de behöver inte heller inspekte-
ras av myndigheten. Detta motsvarar gällan-
de reglering. Det är också fortsättningsvis 
den som utarbetat dessa beskrivningar som 
ensam bär ansvaret för att de är korrekta. 
Detta hindrar dock inte byggnadstillsyns-
myndigheten från att ingripa i eventuella 
missförhållanden i en beskrivning. Till bygg-
nadstillsynsmyndighetens behörighet hör att 
vid behov säkerställa att beskrivningarna är 
ändamålsenliga. Byggnadstillsynsmyndighe-
tens minimiskyldighet är att sörja för att be-
skrivningarna utarbetas och lämnas till bygg-
nadstillsynsmyndigheten. Vid behov arkive-
rar byggnadstillsynsmyndigheten handling-
arna i enlighet med arkivlagen (831/1994). 

Enligt 1 mom. kan byggnadstillsynsmyn-
digheten i bygglovet, vid det inledande mötet 
eller av särskilda skäl under byggnadsarbetet 
bestämma att specialbeskrivningar som be-

hövs på grund av byggprojektets art eller om-
fattning ska utarbetas och lämnas in. I sak 
motsvarande bestämmelser ingår för närva-
rande i 49 § 3 mom. i markanvändnings- och 
byggförordningen och i föreskrift 5.4.1 i mil-
jöministeriets förordning om planerare av 
byggnader och byggnadsprojekt. Varken i la-
gen eller i förordningen finns det för närva-
rande några bestämmelser om rivnings- och 
skyddsbeskrivningen. I lagen föreslås det att 
det antingen i bygglovet, vid det inledande 
mötet eller av särskilda skäl under byggnads-
arbetet ska bestämmas om lämnande av spe-
cialbeskrivningar och utredningar, precis 
som för närvarande. Byggnadstillsynsmyn-
digheter bestämmer i det flesta fall att det ska 
utarbetas och lämnas in t.ex. en konstruk-
tionsbeskrivning, beskrivning över uppvärm-
ningssystemet, beskrivning över fastighetens 
vatten- och avloppsanordningar, ventila-
tionsbeskrivning samt rivnings- och skydds-
beskrivning. Närmare bestämmelser om in-
nehållet i dessa beskrivningar finns för när-
varande i 5 kap. i miljöministeriets förord-
ning om planerare av byggnader och bygg-
nadsprojekt. Det är nödvändigt att också i 
fortsättningen reglera innehållet i beskriv-
ningarna genom förordning av miljöministe-
riet. För närvarande innehåller varken lagen 
eller förordningen bestämmelser om riv-
nings- och skyddsbeskrivningen. Rivnings- 
och skyddsbeskrivningen utarbetas i prakti-
ken ofta i form av en enda beskrivning som 
omfattar både de planerade rivningsåtgärder-
na och behövligt skydd av konstruktioner, 
byggnadsdelar och ytor under rivningen och 
byggandet. Byggnadstillsynsmyndigheten 
kan bestämma att även andra specialbeskriv-
ningar som behövs på grund av byggprojek-
tets art eller omfattning ska utarbetas och 
lämnas in. Till dessa beskrivningar hör t.ex. 
en beskrivning över eliminering av radon, en 
beskrivning över bergstekniskt byggande, en 
beskrivning över byggnadens värme-, fukt- 
och ljudtekniska funktion, en utredning över 
byggnadens brandsäkerhet, en beskrivning 
över brandvarnaranläggning och maskinell 
rökevakuering, en beskrivning över säker-
hetsskyltning och säkerhetsbelysning, en be-
skrivning över automatisk brandsläckning, en 
beskrivning över byggnadens automatik samt 
en beskrivning över belysning. Andra speci-
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albeskrivningar som avses här kan vara t.ex. 
en beskrivning över hur byggplatsen ska 
skyddas mot väder och andra omständigheter 
och en beskrivning över fuktkontroll. 

I 2 mom. föreskrivs att om byggnadstill-
synsmyndigheten bestämmer att en special-
beskrivning ska lämnas in, ska den som på-
börjar projektet se till att beskrivningen läm-
nas till byggnadstillsynsmyndigheten innan 
det arbetsskede som beskrivningen gäller på-
börjas. En i sak motsvarande bestämmelse 
finns för närvarande i föreskrift 5.2.2 i mil-
jöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning. 

I 3 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning av miljöministeriet utfärda 
närmare bestämmelser om innehållet i och 
utformningen av specialbeskrivningarna. 

149 §. Byggnadsarbetet och tillsynen. Det 
föreslås att paragrafen ändras så att bestäm-
melsen i 3 mom. om påbörjande av ett bygg-
nadsarbete och bestämmelsen i 4 mom. om 
användning av grannens område slopas. Des-
sa bestämmelser föreslås bli intagna i de nya 
149 c § och 149 a §. Dessutom föreslås vissa 
språkliga preciseringar i paragrafen. I övrigt 
motsvarar paragrafen innehållet i den gällan-
de paragrafen. 

I 1 mom. föreskrivs om byggnadsarbete på 
samma sätt som i den gällande lagen. Enligt 
förslaget ska ett byggnadsarbete även i fort-
sättningen utföras så att det uppfyller kraven 
i de bestämmelser och föreskrifter som gäller 
byggande och kraven på god byggnadssed. 

I 2 mom. föreskrivs om myndigheternas 
tillsyn över byggnadsarbete. Myndigheternas 
tillsyn börjar när det tillståndsbelagda bygg-
nadsarbetet påbörjas och upphör i och med 
slutsynen, precis som för närvarande. Tillsy-
nen har främst karaktären av stickprovskon-
troller. Tillsynen gäller i de arbetsskeden och 
i den omfattning som byggnadstillsynsmyn-
digheten bestämmer, omständigheter som är 
av betydelse för ett gott slutresultat av byg-
gandet, på samma sätt som enligt gällande 
bestämmelser. Genom verifieringen av in-
spektioner som avser olika byggnadsarbets-
skeden följer man också att de som är ansva-
riga för byggnadsarbetet sköter sina uppgif-
ter. 

149 a §. Användning av grannens område. 
I paragrafen föreskrivs på motsvarande sätt 

som i 149 § 4 mom. i den gällande lagen att 
byggnadstillsynsmyndigheten kan meddela 
tillstånd att använda grannens område. Det 
föreslås att den bestämmelsen förblir oför-
ändrad, men som ett förtydligande anges det 
att byggnadstillsynsmyndigheten är den som 
beviljar tillståndet. 

Enligt paragrafen kan byggnadstillsyns-
myndigheten på ansökan och efter att ha hört 
sökandens granne meddela tillstånd för att 
använda grannens område för utförande av 
byggnadsarbete eller andra åtgärder som är 
nödvändiga för sökanden, om inte detta orsa-
kar grannen nämnvärd olägenhet eller stör-
ning. Sökanden ska efter åtgärden iståndsätta 
och återställa grannens område i det skick i 
vilket det var före åtgärden. 

149 b §. Utmärkning av byggnadens plats. 
I lagen föreslås en ny 149 b §, där det före-
skrivs om utmärkning av byggnadens plats. 
Motsvarande bestämmelser finns för närva-
rande i 75 § i markanvändnings- och bygg-
förordningen. Det föreslås att bestämmelser-
na tas in i den nya 149 b §, eftersom tillräck-
ligt grundläggande bestämmelser för närva-
rande saknas i lagen. 

I bygglovet bestäms vid behov om utmärk-
ning av byggnadens plats, precis som för 
närvarande. Utmärkningen av byggnadens 
plats görs av behörig kommunal myndighet. 
Utmärkningen görs innan byggandet påbörjas 
i enlighet med de godkända ritningarna. 

Tillsynen över att byggnaden placerats på 
den plats som märkts ut sker vid en lägessyn 
i enlighet med 150 §. 

149 c §. Påbörjande av byggnadsarbete. I 
lagen föreslås en ny 149 c §, där det före-
skrivs om påbörjande av byggnadsarbete och 
anmälan om påbörjande av byggnadsarbete. 
Bestämmelser om påbörjande av byggnads-
arbete och om anmälan om påbörjande av 
byggnadsarbete finns för närvarande i 149 § 
3 mom. i lagen, i 72 § i markanvändnings- 
och byggförordningen och i 5 kap. i miljömi-
nisteriets förordning om tillsyn över byggan-
de och teknisk granskning. 

Den nuvarande 149 § bildar inte en tillräck-
lig grund för de bestämmelser som utfärdas i 
form av förordningar, och därför föreslås att 
en ny 149 c § fogas till lagen. 

I 1 mom. föreskrivs att innan byggnadsar-
bete som kräver tillstånd eller anmälan på-
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börjas ska en anmälan om det göras till 
byggnadstillsynsmyndigheten. Någon anmä-
lan om påbörjande av byggnadsarbete behö-
ver dock inte göras om det har hållits ett in-
ledande möte innan byggnadsarbetet påbör-
jas. Första meningen i momentet motsvarar i 
sak gällande 149 § 3 mom. i lagen och andra 
meningen gällande föreskrift 5.2.1 i miljömi-
nisteriets förordning om tillsyn över byggan-
de och teknisk granskning. Syftet med anmä-
lan om påbörjande av byggarbete är, precis 
som enligt gällande reglering, att meddela 
byggnadstillsynsmyndigheten att ett projekt 
påbörjas och således göra det möjligt att ord-
na det inledande mötet. Någon anmälan om 
påbörjande av byggnadsarbete behöver dock 
inte göras, om ett inledande möte redan har 
hållits. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om den 
tidpunkt då byggnadsarbetet anses ha påbör-
jats. Momentet motsvarar i sak gällande 72 § 
1 och 4 mom. i markanvändnings- och bygg-
förordningen. När det gäller uppförande av 
en ny byggnad samt reparations- och änd-
ringsarbeten bestäms påbörjandet på motsva-
rande sätt som för närvarande. Ett byggnads-
arbete anses ha påbörjats när arbetena med 
gjutningen av grunden till en byggnad inleds 
eller när byggnadsdelar som hör till grunden 
monteras. Vid reparationer och ändringar av 
en byggnad anses byggnadsarbetet ha påbör-
jats när rivningen eller byggandet av kon-
struktioner eller byggnadsdelar inleds. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar andra me-
ningen i gällande 122 § 2 mom. Ett bygg-
nadsarbete får inte inledas innan den ansvari-
ga arbetsledaren och vid behov arbetsledaren 
för ett specialområde har godkänts. Bygg-
nadsarbetet ska avbrytas tills en ny arbetsle-
dare har utsetts för projektet, om godkännan-
det av arbetsledaren återkallas eller arbetsle-
daren avgår. 

149 d §. Åtgärder som får utföras innan 
byggnadsarbetet påbörjas. I paragrafen före-
skrivs om förberedande åtgärder och anmä-
lan om förberedande åtgärder till byggnads-
tillsynsmyndigheten. I sak motsvarande be-
stämmelser ingår för närvarande i 72 § 2 
mom. i markanvändnings- och byggförord-
ningen och i föreskrift 5.3.1 i miljöministeri-
ets förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning. 

Grävning, sprängning, trädfällning eller 
andra jämförbara förberedande åtgärder får 
enligt 1 mom., precis som enligt gällande be-
stämmelser, utföras innan byggnadsarbetet 
påbörjas. Då ska bestämmelserna om till-
stånd för miljöåtgärder iakttas. Sådana förbe-
redande åtgärder ska fortsättningsvis anmälas 
till byggnadstillsynsmyndigheten innan åt-
gärderna påbörjas. Enligt 128 § 2 mom. i 
markanvändnings- och bygglagen behövs 
tillstånd för miljöåtgärder inte för arbeten 
som är nödvändiga för att genomföra gene-
ral- eller detaljplanen. Tillstånd behövs inte 
heller för arbeten som överensstämmer med 
ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och 
inte för åtgärder med ringa verkningar. 

I 2 mom. föreskrivs om pålningsarbete för 
grunden till en byggnad och om anmälan om 
påbörjande av pålningsarbete. I momentet fö-
reskrivs också att det för pålningsarbete som 
utförs innan byggnadsarbetet påbörjas ska 
finnas en av byggnadstillsynsmyndigheten 
godkänd ansvarig arbetsledare eller arbetsle-
dare för ett specialområde. Motsvarande be-
stämmelser ingår för närvarande i 72 § 3 
mom. i markanvändnings- och byggförord-
ningen och i föreskrift 5.3.2 i miljöministeri-
ets förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning. Pålningsarbete för grun-
den till en byggnad kan således i enlighet 
med en pålningsplan som lämnats till bygg-
nadstillsynsmyndigheten utföras innan bygg-
nadsarbetet påbörjas. Innan pålningsarbetet 
påbörjas ska en anmälan om det göras till 
byggnadstillsynsmyndigheten, precis som för 
närvarande. I enlighet med gällande bestäm-
melser ska det för pålningsarbete som utförs 
innan byggnadsarbetet påbörjas finnas en av 
byggnadstillsynsmyndigheten godkänd an-
svarig arbetsledare eller arbetsledare för spe-
cialområdet. 

150 §. Myndighetssyn. Det föreslås att pa-
ragrafen ändras så att det mer ingående än för 
närvarande föreskrivs om myndighetssyn. 
Bestämmelser om myndighetssyn finns för 
närvarande i 150 § i lagen och dessutom i 76 
§ i markanvändnings- och byggförordningen 
och i 9 kap. i miljöministeriets förordning om 
tillsyn över byggande och teknisk gransk-
ning. I sin nuvarande form uppfyller re-
gleringen inte de krav som i 80 § i grundla-
gen ställs på författningsnivån, eftersom re-
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gleringen i lagen inte bildar en tillräcklig 
grund för bestämmelserna i förordningarna. 
Det finns bestämmelser i förordningar som 
med hänsyn till innehållet behöver finnas på 
lagnivå. Det föreslås att de bestämmelser i 
förordningarna som med hänsyn till innehål-
let behöver finnas på lagnivå ska tas in i pa-
ragrafen. 

I paragrafen ska det inte längre ingå be-
stämmelser om utmärkning av byggnadens 
plats och höjdläge, eftersom dessa tas in i en 
ny 149 b §. 

Enligt 1 mom. kan byggnadstillsynsmyn-
digheten i tillståndet för byggandet bestäm-
ma att det ska förrättas en grundbottensyn, 
lägessyn, konstruktionssyn samt värme-, vat-
ten- och ventilationssyn, om detta behövs för 
att övervaka ett byggnadsarbete. En i sak 
motsvarande bestämmelse finns för närva-
rande i 76 § 1 mom. i markanvändnings- och 
byggförordningen, i vilken lägessynen vis-
serligen inte nämns. I lagen föreskrivs endast 
vilka syner som det kan bestämmas att ska 
förrättas. Det finns inte längre några uttryck-
liga bestämmelser om sammanslagning av 
syner eller förrättande av syner i etapper. Sy-
ner får vid behov slås ihop eller förrättas i 
etapper beroende på vad som byggnadstill-
synsmyndigheten anser vara nödvändigt. 

I första meningen i 2 mom. föreskrivs om 
syneförrättningarnas innehåll på ett allmänt 
plan. En i sak motsvarande bestämmelse 
finns för närvarande i 76 § 3 mom. i markan-
vändnings- och byggförordningen. Utgångs-
punkten för myndighetssynerna är, på mot-
svarande sätt som enligt nuvarande bestäm-
melser, att övervakningen ska inriktas på de 
ansvariga och på övervakning av att dessa 
fullgör sina förpliktelser. Målet är fortsätt-
ningsvis att de förfaranden som bestämts el-
ler avtalats i tillståndsbestämmelserna eller 
vid det inledande mötet iakttas. Därtill är må-
let att myndigheten på goda grunder ska 
kunna anta att en sådan minimikravnivå som 
bestämmelserna förutsätter på så sätt kan 
uppnås vid byggande. På motsvarande sätt 
som enligt de gällande bestämmelserna är 
avsikten med synen att konstatera om de åt-
gärder och inspektioner samt nödvändiga ut-
redningar som hör till ett visst byggnadsske-
de har utförts. Dessutom är avsikten att kon-
statera om åtgärder som förutsätts med an-

ledning av uppdagade missförhållanden eller 
brister har vidtagits. Syftet med synen är inte, 
och kan inte heller vara, att i detalj granska 
om eller garantera att byggandet har utförts 
på behörigt sätt. I andra och tredje meningen 
i 2 mom. anges vem om ska vara närvarande 
vid synen. Den som påbörjar ett byggprojekt 
eller dennes representant samt den ansvarige 
arbetsledaren ska alltid vara närvarande vid 
synen, medan projekterare och arbetsledare 
för ett specialområde är närvarande om deras 
sakkunskap behövs för utredning av en sak 
som synen gäller. Bestämmelsen motsvarar i 
sak första meningen i 76 § 2 mom. i markan-
vändnings- och byggförordningen, men i den 
betonas särskilt att projekterare och arbetsle-
dare för ett specialområde ska vara närvaran-
de endast när deras sakkunskap behövs enligt 
byggnadstillsynsmyndigheten. I praktiken är 
det den som påbörjat byggprojektet eller den 
som för dennes del gör tidsplaneringen av 
förrättningarna som kommer överens om del-
tagarna i varje enskild syn. Vid synen ska 
åtminstone den tjänsteinnehavare som förrät-
tar synen, den som påbörjar byggprojektet el-
ler en representant för denna och den ansva-
rige arbetsledaren vara närvarande, precis 
som för närvarande. Vid synen kan den som 
påbörjar byggprojektet representeras t.ex. av 
den ansvarige arbetsledaren eller någon an-
nan person. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar i sak 150 § 
2 mom. i den gällande markanvändnings- 
och bygglagen. Den tjänsteinnehavare som 
förrättat synen ska på samma sätt som enligt 
gällande reglering skriftligen förordna om 
behövliga åtgärder och om den tid inom vil-
ken ett missförhållande eller fel ska avhjälpas 
eller korrigeras. I momentet föreskrivs dess-
utom att bestämmelser om en parts rätt att 
yrka rättelse av förordnandet hos byggnads-
tillsynsmyndigheten finns i 187 §. 

I 4 mom. föreskrivs att syn får förrättas i 
utrymmen som används för boende av per-
manent natur endast om det är nödvändigt för 
utredning av den sak som synen gäller. Enligt 
grundlagsutskottets etablerade tolkningsprax-
is täcker den i grundlagens 10 § 1 mom. 
tryggade hemfriden i princip alla lokaler som 
används för boende av permanent natur. Des-
sa lokaler är främst bostäder. Vid byggande 
kan det vara nödvändigt att förrätta syn i så-
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dana lokaler i synnerhet i samband med repa-
rations- och ändringsarbeten i bostadshus, 
men också i samband med andra byggpro-
jekt. 

I 5 mom. finns ett bemyndigande att genom 
förordning av miljöministeriet utfärda närma-
re bestämmelser om förrättande av syn. 

150 a §. Myndighetsinspektioner under 
byggnadsarbetet. I lagen föreslås en ny 150 a 
§, där det föreskrivs om myndighetsinspek-
tioner. För närvarande finns bestämmelserna 
om myndigheternas inspektioner i 150 § i la-
gen och i 76 § i markanvändnings- och bygg-
förordningen.  I de nämnda paragraferna fö-
reskrivs dock huvudsakligen om syneförrätt-
ningar, och det är något oklart vilken skillna-
den mellan en syn och en inspektion är. 

Enligt 1 mom. kan byggnadstillsynsmyn-
digheten bestämma att det utöver syn som 
avses i 150 § även ska förrättas inspektioner 
som avser olika byggnadsarbetsskeden, om 
detta är nödvändigt för att övervaka att till-
ståndsbestämmelserna, beskrivningarna och 
de bestämmelser och föreskrifter som gäller 
byggande iakttas. Byggnadstillsynsmyndig-
heten kan bestämma om inspektionerna i 
bygglovet, vid det inledande mötet eller av 
särskilda skäl under byggnadsarbetet. Det 
kan således bestämmas att en inspektion ska 
förrättas i enlighet med den praxis som iakt-
tas allmänt t.ex. för övervakning av att speci-
albeskrivningen genomförs. Inspektionen kan 
avse någon detalj eller större helhet eller en 
del av den som har att göra med byggandet, 
precis som för närvarande. Även inspektioner 
får slås ihop eller förrättas i etapper. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar i sak gäl-
lande 150 § 2 mom. Den tjänsteinnehavare 
som förrättat inspektionen ska på samma sätt 
som enligt gällande reglering skriftligen för-
ordna om behövliga åtgärder och tidsfrister. I 
momentet föreskrivs dessutom att bestäm-
melser om en parts rätt att yrka rättelse av 
förordnandet hos byggnadstillsynsmyndighe-
ten finns i 187 §. 

I 3 mom. föreskrivs att en inspektion får 
förrättas i utrymmen som används för boende 
av permanent natur endast om det är nödvän-
digt för utredning av den sak som inspektio-
nen gäller. I 10 § 1 mom. i grundlagen skyd-
das hemfriden och den täcker i princip alla 
lokaler som används för boende av perma-

nent natur. Dessa lokaler är främst bostäder. 
Vid byggande kan det vara nödvändigt att 
förrätta inspektion i sådana lokaler i synner-
het i samband med reparations- och änd-
ringsarbeten i bostadshus, men också i sam-
band med andra byggprojekt. 

150 b §. Sakkunniggranskning. I lagen fö-
reslås en ny 150 b §, där det föreskrivs om 
sakkunniggranskning. Bestämmelserna om 
sakkunniggranskning ingår för närvarande i 
151 § 3 mom. i lagen och i föreskrift 11.2.1 i 
miljöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning.  

En sakkunniggranskning som myndigheten 
godkänt kompletterar myndighetstillsynen 
under byggnadsarbetet. 

Enligt 1 mom. kan byggnadstillsynsmyn-
digheten på ansökan tillåta att den som på-
börjar ett byggprojekt eller en anställd hos 
denne granskar att byggnadsarbetet överens-
stämmer med projektbeskrivningen. Nuva-
rande bestämmelser preciseras så att en sak-
kunniggranskning kan utföras av en anställd 
hos den som påbörjar ett byggprojekt eller 
också av den som påbörjar byggprojektet. 
Med en anställd hos den som påbörjar ett 
byggprojekt avses t.ex. en specialprojektera-
re, som gör granskningen med avseende på 
genomförandet av den egna specialbeskriv-
ningen. Enligt gällande 151 § 3 mom. kan 
sakkunniggranskningen gälla en granskning 
av att byggnadsarbetet överensstämmer med 
beskrivningarna. Förfarandet tillämpas bl.a. 
vid granskning av arbete som utförs enligt 
armeringsbeskrivningarna och också överlag 
vid övervakning av arbete som utförs enligt 
specialbeskrivningarna. I 1 mom. föreskrivs 
dessutom att den som utför sakkunnig-
granskningen ska ha den erfarenhet och ut-
bildning som behövs för granskningen, och 
att han eller hon skriftligen ska ge sitt sam-
tycke till granskningsuppgiften. I sak mot-
svarande bestämmelser finns för närvarande i 
151 § 3 mom. i lagen och i föreskrift 11.2.1 i 
miljöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning, även om 
det i 151 § 3 mom. inte föreskrivs om utbild-
ning och erfarenhet, utan om yrkesskicklig-
het. För att man ska kunna försäkra sig om 
kvaliteten på en sakkunniggranskning, är 
kravet på utbildning och erfarenhet motive-
rat. 
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I 2 mom. föreskrivs att granskningen ska 
antecknas i det inspektionsprotokoll för byg-
get som avses i 150 f §. 

Enligt 3 mom. inskränker inte möjligheten 
till sakkunniggranskning byggnadstillsyns-
myndighetens behörighet. Byggnadstill-
synsmyndigheten kan ingripa i byggande 
som strider mot tillståndet eller avviker från 
bestämmelserna. Bestämmelsen motsvarar 
151 § 5 mom. i markanvändnings- och bygg-
lagen. 

150 c §. Extern granskning. I lagen föreslås 
en ny 150 c §, där det föreskrivs om extern 
granskning. Bestämmelser om extern 
granskning finns för närvarande i 151 § 4 
mom. i lagen och i 11 kap. i miljöministeriets 
förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning. I sin nuvarande form 
uppfyller regleringen inte de krav som i 80 § 
i grundlagen ställs på författningsnivån, ef-
tersom regleringen i lagen inte bildar en till-
räcklig grund för bestämmelserna i förord-
ningen, och eftersom bestämmelserna i för-
ordningen är sådana att de med hänsyn till 
innehållet behöver finnas på lagnivå. 

En extern granskning avser trots den eta-
blerade benämningen ett utlåtande av en sak-
kunnig som den som påbörjar byggprojektet 
själv anlitat. Utlåtandet ska lämnas till bygg-
nadstillsynsmyndigheten. 

I 1 mom. föreskrivs att när tillståndsansö-
kan behandlas eller under byggnadsarbetet 
kan byggnadstillsynsmyndigheten kräva att 
den som påbörjar ett byggprojekt lägger fram 
en oberoende sakkunnigs utlåtande om huru-
vida den planerade lösningen eller byggandet 
uppfyller föreskrivna krav. En i sak motsva-
rande bestämmelse finns för närvarande i 151 
§ 4 mom. i lagen. I 1 mom. föreskrivs dock 
inte på samma sätt som i 151 § 4 mom. att 
det är möjligt att kräva extern granskning om 
det är nödvändigt för att bedöma byggprojek-
tet, eftersom det i 2 mom. föreslås närmare 
bestämmelser om förutsättningarna för att 
kräva extern granskning. I paragrafen preci-
seras också att den sakkunnige ska vara obe-
roende. För expertutredningar som kräver 
omfattande utredningsåtgärder anlitas van-
ligtvis opartiska forskningsinstitut och uni-
versitet samt andra expertorganisationer som 
lämpar sig för uppgifterna. För expertutred-
ningar som gäller projektering räcker det i 

allmänhet om man anlitar en opartisk projek-
teringsbyrå eller specialprojekterare, som 
dessutom är känd för att vara kompetent. 

I 2 mom. föreskrivs om förutsättningarna 
för att kräva extern granskning. Momentet 
motsvarar i sak huvudsakligen första och 
andra meningen under föreskrift 11.3.1 i mil-
jöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning. Till skill-
nad från bestämmelsen i förordningen kan 
extern granskning också krävas då det vid 
byggandet används sådana produkter som har 
betydande inverkan på byggnadens säkerhet, 
sundhet eller långtidshållbarhet, men tillräck-
lig säkerhet eller erfarenhet om deras funk-
tionsduglighet saknas. Extern granskning kan 
krävas även när det observeras eller miss-
tänks att ett fel har uppstått eller en försum-
melse har inträffat vid byggandet och verk-
ningarna eller korrigeringen eller avhjälpan-
det av felet eller försummelsen inte tillförlit-
ligt kan bedömas eller genomföras utan en 
extern granskning. Byggnadstillsynsmyndig-
heten kan således kräva en extern granskning 
t.ex. när myndigheten inte har tillräckliga 
förutsättningar att bedöma t.ex. en ovanlig 
planeringslösning. I praktiken har förfarandet 
tillämpats bl.a. vid bedömning av synnerli-
gen komplicerade hållfasthetsberäkningar 
och kalkylmässiga beskrivningar som gäller 
konstruktiv brandsäkerhet. En extern gransk-
ning kan behövas även om byggprojektet in-
nefattar stora allmänna utrymmen. Om en 
konstruktion som är central för en bärande 
konstruktion levereras som en färdig del kan 
förfarandet användas t.ex. när tillverkaren 
står också för planeringen av konstruktions-
delen eller när specialprojekteraren av ett 
krävande objekt hör till den genomförande 
organisationen eller är sakligt sett beroende 
av denna. 

Enligt 3 mom. ska ett skriftligt beslut om 
kravet på extern granskning ges till den som 
påbörjar ett byggprojekt. Av beslutet ska 
kravets motivering och innehåll framgå. I sak 
motsvarande bestämmelse finns för närva-
rande i föreskrift 11.3.2 i miljöministeriets 
förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning. I beslutsfattandet och på 
beslutets utformning och innehåll tillämpas 
markanvändnings- och bygglagen och därtill 
förvaltningslagen (434/2003) som allmän 
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lag, precis som för närvarande. Av byggnads-
tillsynsmyndighetens beslut om extern 
granskning ska således framgå de orsaker 
som lett till granskningen, vilket slags ex-
pertutredning det är fråga om samt till vilka 
delar granskning förutsätts. Den som saken 
gäller har rätt att söka ändring i ett beslut om 
extern granskning som fattats av byggnads-
tillsynsmyndigheten genom besvär hos för-
valtningsdomstolen i enlighet med 190 § i 
markanvändnings- och bygglagen. Om beslu-
tet har fattats av en tjänsteinnehavare, kan 
den som saken gäller föra beslutet till kom-
munens byggnadstillsynsmyndighet. Då till-
lämpas 187 § i markanvändnings- och bygg-
lagen. 

Enligt 4 mom. ansvarar den som påbörjar 
ett byggprojekt för kostnaderna för den ex-
terna granskningen, precis som enligt gällan-
de bestämmelser. En i sak motsvarande be-
stämmelse finns för närvarande i 151 § 4 
mom. i lagen. 

150 d §. Särskilt förfarande. I lagen före-
slås en ny 150 d §, där det föreskrivs om sär-
skilda förfaranden. För närvarande ingår be-
stämmelserna om särskilt förfarande i före-
skrifterna 3.2.1 och 3.2.2 i miljöministeriets 
förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning. I sin nuvarande form 
uppfyller regleringen inte de krav som i 80 § 
i grundlagen ställs på författningsnivån, ef-
tersom det i lagen helt och hållet saknas be-
stämmelser om särskilt förfarande. Det före-
slås att bestämmelserna i förordningen förs 
över till den nya 150 d §. Det föreslås att be-
stämmelserna ska förtydligas beträffande i 
vilket slags projekt för uppförande av nya 
byggnader och reparations- och ändringsar-
beten ett särskilt förfarande kan förutsättas 
och vilka åtgärder byggnadstillsynsmyndig-
heten kan bestämma att ska vidtas. Formule-
ringen synnerligen krävande, som används i 
paragrafen, refererar till dess allmänspråkliga 
betydelse. 

Utgångspunkten är fortfarande oftast att 
den som påbörjar byggprojektet och projek-
terarna själva, i ett tillräckligt tidigt skede av 
byggprojektet, har identifierat en särskild risk 
för att de krav som ställs på strukturell säker-
het, brandsäkerhet, sundhet eller byggnadsfy-
sikalisk funktion inte kan uppfyllas eller att 
kulturhistoriska värden går förlorade. Det be-

tyder att det precis som för närvarande är den 
som påbörjar projektet som själv bestämmer 
vilka åtgärder som behövs för att undvika 
riskerna. 

Särskilt förfarande ska i sig vara ett förfa-
rande som är beroende av prövning, precis 
som för närvarande. 

Med stöd av 1 mom. kan byggnadstill-
synsmyndigheten kräva att ett förfarande en-
ligt punkterna 1–3 i förteckningen ska iakttas 
i synnerligen krävande byggprojekt. Vid 
synnerligen krävande byggprojekt ska det en-
ligt 1 mom. 1 punkten göras en kvalitetssäk-
ringsutredning som avses i 121 a §, enligt 2 
punkten en sakkunniggranskning som avses i 
150 b § eller enligt 3 punkten en extern 
granskning som avses i 150 c §. 

Med stöd av 2 mom. kan byggnadstill-
synsmyndigheten dessutom kräva att det un-
der en byggnads användningstid följs och 
övervakas att byggnaden överensstämmer 
med kraven. Uppföljningen av en byggnad 
under dess användningstid gäller byggnadens 
väsentliga tekniska krav, om vilka det före-
skrivs i 117 § och 117 a—117 g §. Om dessa 
kan det bestämmas på samma sätt, dock mera 
täckande än i anvisningen under föreskrift 
10.5 i miljöministeriets förordning om tillsyn 
över byggande och teknisk granskning. Syf-
tet med uppföljning under användningstiden 
är att säkerställa att den färdiga byggnaden 
uppfyller de väsentliga tekniska kraven samt 
sådan service och sådant underhåll som beak-
tar byggnadens egenskaper och faktorer som 
beror på förhållandena. I samband med det 
särskilda förfarandet kan det i fråga om de 
konstruktioner och egenskaper som varit fö-
remål för det särskilda förfarandet utarbetas 
en preciserad underhållsanvisning och fast-
ställas eventuella tidsbestämda inspektioner. 
Det föreslås att bestämmelser om detta ska 
utfärdas genom förordning av miljöministeri-
et med stöd av ett bemyndigande i 7 mom. 

I 3 mom. föreskrivs om förutsättningarna 
för det särskilda förfarande som avses i 1 och 
2 mom. En förutsättning för tillämpningen av 
det särskilda förfarandet är att objektet är 
förknippat med en särskild risk för att de 
krav som ställs på strukturell säkerhet, 
brandsäkerhet, sundhet eller byggnadsfysika-
lisk funktion inte kan uppfyllas. Vid pröv-
ningen kan det t.ex. beaktas om det i objektet 
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används en sådan projekteringsmetod eller 
lösning som det inte finns tidigare erfarenhet 
av. Till dessa hör t.ex. ett nytt beräknings-
program eller ett nytt sätt att foga samman 
bärande konstruktioner. Även en risk för att 
kulturhistoriska värden går förlorade kan 
förutsätta ett särskilt förfarande t.ex. i syfte 
att säkerställa att mål som hänför sig till 
byggnadsskyddet kan uppnås. 

I 4 mom. föreskrivs att ett särskilt förfaran-
de kan tillämpas vid uppförandet av en ny 
byggnad eller i samband med reparations- el-
ler ändringsarbeten. 

I 5 mom. föreskrivs om innehållet i bygg-
nadstillsynsmyndighetens beslut om ett sär-
skilt förfarande. I sitt beslut ska byggnadstill-
synsmyndigheten för det första ange omfatt-
ningen av det särskilda förfarandet och vad 
det ska avse. Det särskilda förfarandet kan 
precis som för närvarande avse hela byggpro-
jektet eller endast en del av det. Förvarandet 
kan avse t.ex. endast ett visst konstruktions-
system eller en del av en konstruktion. 

Med stöd av 6 mom. kan byggnadstill-
synsmyndigheten bestämma om det särskilda 
förfarandet i bygglovet, vid det inledande 
mötet eller av särskilda skäl under byggnads-
arbetet, precis som för närvarande. Ett sär-
skilt skäl kan framkomma först när special-
beskrivningen sänds till byggnadstillsyns-
myndigheten. 

I 7 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning av miljöministeriet utfärda 
närmare bestämmelser om effektiviserad 
uppföljning och övervakning av en byggnad 
under användningstiden. 

150 e §. Avvikelse från en beskrivning un-
der byggnadsarbetet. I lagen föreslås en ny 
150 e §, där det föreskrivs om avvikelser från 
beskrivningarna under byggnadsarbetet. Be-
stämmelser om sådana avvikelser under 
byggnadsarbetet finns för närvarande i 79 § i 
markanvändnings- och byggförordningen 
och i föreskrift 3.5.1 i miljöministeriets för-
ordning om tillsyn över byggande och tek-
nisk granskning. I sin nuvarande form upp-
fyller regleringen inte de krav som i 80 § i 
grundlagen ställs på författningsnivån, efter-
som bestämmelser om detta helt och hållet 
saknas i lagen. 

I 1 mom. anges när en byggnadsinspektör 
eller någon annan tjänsteinnehavare som  

kommunen utsett att sköta byggnadsinspek-
törens uppgifter kan ge sitt samtycke till av-
vikelser från de beskrivningar som godkänts i 
tillståndsbeslutet. Det är möjligt att avvika 
från beskrivningarna med samtycke av bygg-
nadsinspektören eller någon annan tjänstein-
nehavare, om inte avvikelsen innebär en be-
tydande ändring av tillståndet eller påverkar 
grannarnas ställning. Momentet motsvarar i 
sak gällande 79 § 1 mom. i markanvänd-
nings- och byggförordningen och gällande 
föreskrift 3.5.1 i miljöministeriets förordning 
om tillsyn över byggande och teknisk 
granskning. Ändringens innehåll och namnet 
på den tjänsteinnehavare som gett sitt sam-
tycke till den ska antecknas i de godkända 
beskrivningarna. På detta sätt blir förfarandet 
tydligare och mera enhetligt. Dessutom före-
skrivs att den ändrade beskrivningen på be-
gäran ska lämnas till byggnadstillsynsmyn-
digheten. 

Enligt 2 mom. ska för avvikelse från de be-
skrivningar som godkänts i tillståndsbeslutet 
sökas tillstånd hos byggnadstillsynsmyndig-
heten, om avvikelsen innebär en väsentlig 
ändring av tillståndet eller påverkar grannar-
nas ställning. Någon motsvarande bestäm-
melse finns inte i förordningarna för närva-
rande, men för tydlighetens skull är det nöd-
vändigt att ta in bestämmelsen i den nya 150 
e §. 

I 3 mom. föreskrivs vidare att betydande 
ändringar i specialbeskrivningar under bygg-
nadsarbetet ska, försedda med specialprojek-
terarens underskrift, lämnas till byggnadstill-
synsmyndigheten innan byggskedena i fråga 
inleds. I sak motsvarande bestämmelser finns 
för närvarande i föreskrift 3.5.1 i miljömini-
steriets förordning om tillsyn över byggande 
och teknisk granskning. I praktiken lämnas 
beskrivningen oftast in av huvudprojektera-
ren eller den ansvariga specialprojekteraren. 

150 f §. Inspektionsprotokoll för bygget. I 
lagen föreslås en ny 150 f §, där det före-
skrivs om ett inspektionsprotokoll för bygget. 
Bestämmelser om inspektionsprotokoll för 
bygget finns för närvarande i 150 § 3 mom. i 
lagen, i 77 § i markanvändnings- och bygg-
förordningen och i 7 kap. i miljöministeriets 
förordning om tillsyn över byggande och 
teknisk granskning. I sin nuvarande form 
uppfyller regleringen inte de krav som i 80 § 
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i grundlagen ställs på författningsnivån och 
bemyndigandet att utfärda förordning, efter-
som det i lagen saknas både behövliga grund-
läggande bestämmelser och ett bemyndigan-
de att utfärda förordning. 

Att föra ett inspektionsprotokoll för bygget 
ska på samma sätt som för närvarande ingå i 
omsorgsplikten för den som påbörjar ett 
byggprojekt och vara ett förfarande som 
medverkar till ett gott slutresultat av byggan-
det. 

I 1 mom. föreskrivs att den som påbörjar 
ett byggprojekt ska se till att det på byggplat-
sen förs ett inspektionsprotokoll för bygget 
för att säkerställa att byggandet genomförs på 
ett ändamålsenligt sätt och för att verifiera 
inspektionerna. I sak motsvarande bestäm-
melser finns för närvarande i föreskrift 7.1.1 
i miljöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning. 

I 2 mom. föreskrivs om det som ska an-
tecknas i inspektionsprotokollet samt om den 
som ansvarar för anteckningen. De ansvariga 
för olika byggnadsskeden som bestämts i 
bygglovet eller vid det inledande mötet samt 
de som inspekterat arbetsskedena ska verifie-
ra sina inspektioner i inspektionsprotokollet 
för bygget. Till dessa hör t.ex. arbetsledaren 
och den som utför sakkunniggranskningen, 
t.ex. den specialprojekterare som utarbetat 
beskrivningen för byggskedet i fråga eller 
den ansvariga specialprojekteraren. 

Med stöd av 3 mom. ska i inspektionspro-
tokollet även göras motiverade anmärkningar 
som gäller avvikelser som i byggandet gjorts 
från bestämmelserna om byggande. En moti-
verad anmärkning görs t.ex. av den som på-
börjar ett byggprojekt, den ansvarige arbets-
ledaren, projekteraren, entreprenören eller en 
anlitad sakkunnig. I inspektionsprotokollet 
kan det dessutom göras anteckningar om 
myndighetssyner, myndighetsinspektioner, 
sakkunniggranskningar, externa granskningar 
och avvikelser från godkända beskrivningar. 
I inspektionsprotokollet ska således beroende 
på projektets art och omfattning ingå sådana 
väsentliga uppgifter som behövs för att sä-
kerställa att projektet genomförs i enlighet 
med bestämmelserna om byggande, det be-
viljade tillståndet och god byggnadssed. I sak 
motsvarande bestämmelser finns för närva-
rande i 150 § 3 mom. i lagen och i 77 § i 

markanvändnings- och byggförordningen 
samt i 7 kap. i miljöministeriets förordning 
om tillsyn över byggande och teknisk 
granskning. 

I 4 mom. ingår ett bemyndigande att ge-
nom förordning av miljöministeriet utfärda 
närmare bestämmelser om inspektionsproto-
kollets innehåll och de anteckningar som ska 
göras i det. 

151 §. Byggherreövervakning. Det föreslås 
att paragrafen ändras så att den endast inne-
håller bestämmelser om byggherreövervak-
ning. Bestämmelserna om sakkunniggransk-
ning och extern granskning flyttas till de nya 
150 b och 150 c §. Bestämmelser om bygg-
herreövervakning finns för närvarande i 151 
§ i lagen och dessutom i 78 § i markanvänd-
nings- och byggförordningen och i 11 kap. i 
miljöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning. I sin nuva-
rande form uppfyller regleringen inte till alla 
delar de krav som i 80 § i grundlagen ställs 
på författningsnivån, eftersom förordningar-
na innehåller bestämmelser om frågor som 
det inte finns grundläggande bestämmelser 
om i lagen. En del av bestämmelserna i för-
ordningarna föreslås bli intagna i 151 §. 

I 1 mom. föreskrivs om de förutsättningar 
under vilka byggnadstillsynsmyndigheten 
kan bevilja den som påbörjar ett byggprojekt 
tillstånd att helt eller delvis själv övervaka 
byggnadsarbetet. Liksom för närvarande be-
slutar byggnadstillsynsmyndigheten till vil-
ken del myndighetstillsyn inte behövs. Mot-
svarande förutsättningar ingår för närvarande 
i 151 § i lagen och dessutom i 78 § i markan-
vändnings- och byggförordningen och i före-
skrifterna 11.1.1 och 11.1.2 i 11 kap. i mil-
jöministeriets förordning om tillsyn över 
byggande och teknisk granskning. Byggnads-
tillsynsmyndigheten kan bevilja tillstånd för 
byggherreövervakning som grundar sig på en 
övervakningsplan. I övervakningsplanen ska 
den som påbörjar ett byggprojekt liksom för 
närvarande lägga fram uppgifter om bygg-
projektet och genomförandet av byggherreö-
vervakningen. På basis av dessa uppgifter 
avgör byggnadstillsynsmyndigheten om 
byggherreövervakning kan tillämpas på pro-
jektet i fråga. Byggherreövervakningen ska 
bygga på byggnadstillsynsmyndighetens be-
dömning av den som påbörjar ett byggprojekt 
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och av hans eller hennes projekt- och till-
synsorganisation. Den som påbörjar ett 
byggprojekt ska se till att övervakningspla-
nen följs. Vid byggande behövs åtminstone 
ett inledande möte eller en anmälan om på-
börjande av byggnadsarbete och slutsyn. 
Byggherreövervakning har tillämpats när-
mast vid byggande av stora produktionsan-
läggningar och affärslokaler samt infrastruk-
tur. 

I 2 mom. föreskrivs om förutsättningarna 
för beviljande av tillstånd. Tillstånd kan be-
viljas om det på basis av övervakningsplanen 
och den utbildning och erfarenhet som den 
som påbörjar byggprojektet och andra som 
deltar i byggprojektet har kan antas att byg-
gandet genomförs i enlighet med bygglovet 
och de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller byggande utan någon myndighetstill-
syn. Vid byggande av en bostadsbyggnad får 
tillstånd dock inte beviljas, vilket motsvarar 
gällande bestämmelser. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om åter-
kallelse av ett tillstånd för byggherreöver-
vakning. En i sak motsvarande bestämmelse 
finns för närvarande i 151 § 2 mom. i lagen. 
Byggnadstillsynsmyndigheten kan återkalla 
tillståndet för byggherreövervakning om det 
framkommer att det inte längre finns förut-
sättningar för att ordna tillsynen över bygg-
nadsarbetet på detta sätt. 

I första meningen i 4 mom. föreskrivs på 
motsvarande sätt som i 151 § 5 mom. i mark-
användnings- och bygglagen att byggherreö-
vervakningen inte inskränker byggnadstill-
synsmyndighetens behörighet. Byggnadstill-
synsmyndigheten kan vid behov ingripa i 
byggande som strider mot tillståndet eller 
avviker från bestämmelserna eller föreskrif-
terna. I andra meningen i 4 mom. föreskrivs 
om förrättande av slutsyn oberoende av 
byggherreövervakningen. Motsvarande be-
stämmelse finns för närvarande i 78 § 1 
mom. i markanvändnings- och byggförord-
ningen. Slutsyn ska oberoende av byggherre-
övervakningen förrättas i enlighet med 153 §. 

I 5 mom. föreslås ett bemyndigande att ge-
nom förordning av miljöministeriet utfärda 
närmare bestämmelser om innehållet i och 
genomförandet av övervakningsplanen. 

151 a §. Skyldigheter vid byggherreöver-
vakning för den som påbörjar ett byggpro-

jekt. I lagen föreslås en ny 151 a §, där det 
föreskrivs om de skyldigheter som den som 
påbörjar ett byggprojekt har vid byggherreö-
vervakning. Bestämmelser om dessa skyl-
digheter ingår för närvarande i 151 § 2 mom. 
i lagen och i föreskrift 11.1.3 i miljöministe-
riets förordning om tillsyn över byggande 
och teknisk granskning. I sin nuvarande form 
uppfyller regleringen inte de krav som i 80 § 
i grundlagen ställs på författningsnivån och 
bemyndigandet att utfärda förordning, efter-
som det i lagen saknas både behövliga grund-
läggande bestämmelser och ett bemyndigan-
de att utfärda förordning. Det föreslås att be-
stämmelserna i förordningen tas in i den nya 
151 a §. 

I 1 mom. föreskrivs att den som påbörjar 
ett byggprojekt ska se till att övervaknings-
planen följs. 

I 2 mom. anges vad den som påbörjar ett 
byggprojekt ska göra en anmälan om till 
byggnadstillsynsmyndigheten. Den som på-
börjar ett byggprojekt ska göra en anmälan 
till byggnadstillsynsmyndigheten, om det i 
förutsättningarna för godkännande av bygg-
herreövervakningen sker en förändring som 
kräver en eventuell ny prövning. På basis av 
anmälan kan byggnadstillsynsmyndigheten 
överväga om det fortfarande finns förutsätt-
ningar för byggherreövervakningen. Det ska 
också göras en anmälan när övervaknings-
planen kompletteras. En anmälan ska göras 
om byggprodukter som används i byggnads-
arbetet, om man inte har tillräcklig säkerhet 
om deras lämplighet. En anmälan ska göras 
om arbetsmetoderna, om man inte har tidiga-
re allmän erfarenhet av dem. Om det vid 
byggandet observeras ett sådant fel att en be-
dömning av reparationsåtgärderna kan förut-
sätta utomstående sakkunskap, ska även detta 
anmälas till byggnadstillsynsmyndigheten. 

153 §. Slutsyn. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att det mera täckande och tydligare 
än för närvarande föreskrivs om ibruktagan-
de av en byggnad och slutsyn. Bestämmelser 
om ibruktagande och slutsyn finns för närva-
rande i 153 § i lagen och dessutom i 76 § i 
markanvändnings- och byggförordningen 
och i 10 kap. i miljöministeriets förordning 
om tillsyn över byggande och teknisk 
granskning. I sin nuvarande form uppfyller 
regleringen inte de krav som i 80 § i grund-
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lagen ställs på författningsnivån och bemyn-
digandet att utfärda förordning, eftersom för-
ordningarna innehåller bestämmelser om så-
dant som lagen saknar grundläggande be-
stämmelser om eller ett bemyndigande att ut-
färda förordning. I den gällande lagstiftning-
en finns det inte någon uttrycklig bestämmel-
se om vem som förrättar slutsynen. I prakti-
ken är det byggnadstillsynsmyndigheten som 
förrättar slutsynen. 

Paragrafens 1 mom. motsvarar första me-
ningen i gällande 153 § 1 mom. I 1 mom. fö-
reslås en uttrycklig bestämmelse om att det 
är byggnadstillsynsmyndigheten som förrät-
tar slutsynen. Detta motsvarar rådande rätts-
läge. Förslaget gör också regleringen tydliga-
re, eftersom det i den gällande lagen inte 
finns något omnämnande om vem som för-
rättar slutsynen. På motsvarande sätt som i 
nuvarande reglering ska en byggnad eller en 
del av den inte få tas i bruk förrän byggnads-
tillsynsmyndigheten vid slutsynen har god-
känt den för ibruktagande. 

I 2 mom. föreskrivs om förrättande av slut-
syn och om villkoren för tagande i bruk av en 
byggnad eller en del av den. Villkoren mot-
svarar i sak villkoren i 153 § i lagen, 76 § i 
markanvändnings- och byggförordningen 
och 10 kap. i miljöministeriets förordning om 
tillsyn över byggande och teknisk gransk-
ning. Slutsyn kan förrättas när den som på-
börjat byggprojektet har meddelat byggnads-
tillsynsmyndigheten de aspekter som anges i 
punkterna 1—6. Enligt 1 punkten kan slutsyn 
förrättas när byggnadsarbetet har slutförts i 
enlighet med bygglovet och de bestämmelser 
och föreskrifter som gäller byggande. Enligt 
2 mom. 2 punkten förutsätts det att de syner 
och inspektioner som byggnadstillsynsmyn-
digheten beslutat om har förrättats och de åt-
gärder som dessa kräver har vidtagits. Med 
stöd av 3 punkten förutsätts det att också in-
spektioner som baserar sig på annan lag och 
som väsentligt påverkar byggnadens använd-
ningssäkerhet har utförts och de åtgärder som 
dessa kräver har vidtagits före slutsynen. Till 
dessa inspektioner som baserar sig på annan 
lagstiftning hör t.ex. inspektioner av skydds-
rum, brandsyner, elbesiktningar, hissinspek-
tioner samt besiktningar av oljeeldningsag-
gregat. Även tillsynen över de krav i miljö-
skyddslagen (86/2000) som gäller behandling 

av hushållsavloppsvatten i områden utanför 
avloppsnätet kan förutsätta inspektioner. I 4 
punkten förutsätts att de anteckningar som 
förutsätts i 150 f § har gjorts i inspektions-
protokollet för bygget och att ett samman-
drag av inspektionsprotokollet har lämnats 
till byggnadstillsynsmyndigheten. Ett villkor 
för förrättande av slutsyn är enligt 5 punkten 
att byggnadens bruks- och underhållsanvis-
ning, om det har bestämts att en sådan ska 
utarbetas, är tillräckligt klar och kan över-
lämnas till byggnadens ägare. Det ankommer 
inte på byggnadstillsynsmyndigheten att kon-
trollera att anvisningen är bra eller att annars 
försäkra sig om att den är lämplig. Det är till-
räckligt om anvisningen har utarbetats och 
innehållsmässigt motsvarar avsikten med 
den. Enligt 6 punkten förutsätts det dessutom 
att tillståndet enligt miljöskyddslagen 
(86/2000), om ett sådant behövs för verk-
samhet i enlighet med byggnadens ändamål, 
har vunnit laga kraft. Därigenom är det också 
möjligt att alltjämt övervaka att de villkor el-
ler begränsningar som gäller miljötillstånds-
förfarandet, och som också kan hänföra sig 
till byggande, blir tillgodosedda. 

I första meningen i 3 mom. föreskrivs om 
upprättande av protokoll. Bestämmelser mot-
svarar till innehåller i det närmaste de be-
stämmelser som för närvarande finns i före-
skrift 10.5 i miljöministeriets förordning om 
tillsyn över byggande och teknisk gransk-
ning. Det ska inte längre finnas uttryckliga 
bestämmelser om protokollets innehåll i 
markanvändnings- och bygglagen eller i för-
ordningar som utfärdas med stöd av den. I 3 
mom. föreskrivs det också att protokollet 
upprättas av byggnadstillsynsmyndigheten, 
vilket motsvarar nuvarande praxis och klar-
gör rättsläget. Enligt andra meningen i 3 
mom. ska på slutsynen dessutom tillämpas 
bestämmelserna i 150 § 2 mom. om vem som 
ska vara närvarande vid synen. Även 150 § 3 
mom. ska tillämpas. I momentet anges hur 
man ska förfara om synen ger anledning till 
anmärkningar. Utgångspunkten är att syn all-
tid ska förrättas i en byggnad, även om ut-
rymmena redan används för boende, vilket 
motsvarar nuvarande rättsläge. Med tanke på 
tillsynen över byggande är det då nödvändigt 
att myndigheten har rätt att förrätta slutsyn 
också i utrymmen som används för boende 
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av permanent natur. Med hänsyn till det all-
männa intresset är det också viktigt att bygg-
naderna är säkra, sunda och hållbara och pas-
sar in i miljön. Detta försöker man också sä-
kerställa vid slutsynen. 

I 4 mom. föreslås att förrättande av slutsyn 
ska sökas under den tid bygglovet är i kraft. 
Bestämmelserna har förtydligats på finska 
genom att man i lagen tagit in uppgift om 
under vilket tillstånds giltighetstid syn ska 
sökas. En i sak motsvarande bestämmelse 
finns för närvarande i föreskrift 10.3 i miljö-
ministeriets förordning om tillsyn över byg-
gande och teknisk granskning. Bestämmelsen 
innehåller på finska dock inte något omnäm-
nande om under vilket tillstånds giltighetstid 
synen ska sökas. I praktiken har bestämmel-
sen tolkats så att det är bygglovet som avses. 
Slutsyn ska sökas i tillräckligt god tid innan 
byggnaden avses bli tagen i bruk. Enligt för-
slaget är det den som påbörjat byggprojektet 
som ska ansöka om synen. Denne kan be-
myndiga t.ex. den ansvarige arbetsledaren att 
ansöka om slutsyn. 

153 a §. Partiell slutsyn. I lagen föreslås en 
ny 153 a §, där det föreskrivs om partiell 
slutsyn. Bestämmelser om partiell slutsyn 
finns för närvarande i föreskrift 10.1 i miljö-
ministeriets förordning om tillsyn över byg-
gande och teknisk granskning. I sin nuvaran-
de form uppfyller regleringen inte de krav 
som i 80 § i grundlagen ställs på författ-
ningsnivån och bemyndigandet att utfärda 
förordning, eftersom lagen saknar bestäm-
melser om partiell slutsyn och ett bemyndi-
gande att utfärda förordning. Det föreslås att 
en del av bestämmelserna i förordningarna 
tas in i den nya 153 a §. 

I lagen ingår inte heller någon bestämmelse 
om vem som förrättar den partiella slutsynen, 
även om det i praktiken är byggnadstillsyns-
myndigheten som förrättar den. Det föreslås 
att regleringen förtydligas genom att det ut-
tryckligen föreskrivs att byggnadstillsyns-
myndigheten också förrättar den partiella 
slutsynen. 

Enligt 1 mom. kan byggnadstillsynsmyn-
digheten alltjämt godkänna en byggnad eller 
en del av den för ibruktagande genom förrät-
tande av en partiell slutsyn, även om bygg-
nadsarbetet inte helt har slutförts. Det förut-
sätts dock också att byggnaden eller en del av 

den uppfyller förutsättningarna i 153 § 2 
mom. 2—6 punkten och är säker, sund och 
användbar.  

I 2 mom. föreskrivs att byggnadstillsyns-
myndigheten också ska upprätta ett protokoll 
över den partiella slutsynen. På partiell slut-
syn tillämpas bestämmelserna i 150 § 2 
mom. om vem som ska vara närvarande vid 
synen. Vid partiell slutsyn iakttas dessutom 
bestämmelserna i 150 § 3 mom. om hur man 
ska förfara om synen ger anledning till an-
märkningar. Även bestämmelserna i 150 § 4 
mom. ska iakttas vid partiell slutsyn, om sy-
nen förrättas i utrymmen som används för 
boende av permanent natur. Partiell slutsyn 
får utsträckas till sådana utrymmen endast 
om det är nödvändigt för utredning av den 
sak som synen gäller. 

Enligt 3 mom. ska, oberoende av partiell 
slutsyn, egentlig slutsyn sökas under den tid 
bygglovet är i kraft. Enligt förslaget ska sö-
kanden vara den som påbörjat byggprojektet, 
på motsvarande sätt som vid slutsyner. Den 
som påbörjat byggprojektet kan bemyndiga 
t.ex. den ansvarige arbetsledaren att ansöka 
om partiell slutsyn. Förslaget motsvarar det 
rådande rättsläget. 

Närmare bestämmelser om villkoren för 
ibruktagande av en byggnad eller en del av 
den vid en partiell slutsyn får utfärdas genom 
förordning av miljöministeriet. 

153 b §. Konstaterande av insolvenssäker-
het. I lagen föreslås en ny 153 b §, där det fö-
reskrivs om konstaterande av insolvenssä-
kerhet. För närvarande finns bestämmelser 
om konstaterande av insolvenssäkerhet i fö-
reskrift 10.6 i miljöministeriets förordning 
om tillsyn över byggande och teknisk 
granskning. I sin nuvarande form uppfyller 
regleringen inte de krav som i 80 § i grund-
lagen ställs på författningsnivån och bemyn-
digandet att utfärda förordning, eftersom det 
i lagen saknas både bestämmelser om konsta-
terande av insolvenssäkerhet och ett bemyn-
digande att utfärda förordning.  

Det föreslås att bestämmelserna i förord-
ningen ska tas in i den nya 153 b §. Re-
gleringen motsvarar annars gällande före-
skrift 10.6 i ministerieförordningen, men i 
den föreslagna paragrafen har man också be-
aktat sådana situationer där ett bostadshus el-
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ler en del av det godkänns för ibruktagande 
vid en partiell slutsyn. 

Konsumentverket och Konkurrensverket 
slogs samman den 1 januari 2013. Namnet på 
det nya verket är Konkurrens- och konsu-
mentverket, vilket har beaktats i förslaget till 
bestämmelse. 

Syftet med den föreslagna nya 153 b § är 
att anmälningsskyldigheten regleras närmare 
på lagnivå på det sätt som förutsätts i 80 § i 
grundlagen i stället för i en förordning av 
miljöministeriet. 

I 1 mom. föreskrivs om inlämnande av ett 
intyg över insolvenssäkerheten och om skyl-
digheter i anslutning därtill. Enligt 1 mom. 
ska det intyg över insolvenssäkerheten som 
avses i 2 kap. 19 § eller 4 kap. 3 a § i lagen 
om bostadsköp (843/1994) lämnas in till 
byggnadstillsynsmyndigheten i samband med 
slutsynen. I 7 kap. 7 § i lagen om bostadsköp 
föreskrivs om det intyg över insolvenssäker-
heten som avses i 153 b §. Enligt lagen om 
bostadsköp ska av intyget framgå vilket 
byggnadsprojekt intyget gäller, vilket slags 
säkerhet som har ställts och till förmån för 
vem säkerheten gäller. 

I 2 mom. föreskrivs om byggnadstillsyns-
myndighetens uppgifter om något intyg inte 
lämnas in. Byggnadstillsynsmyndigheten ska 
på samma sätt som enligt gällande bestäm-
melser underrätta Konkurrens- och konsu-
mentverket om att intyg inte lämnats in. An-
mälan ska alltjämt göras utan dröjsmål efter 
det att slutsyn förrättats. Byggnadstillsyns-
myndigheten har dock inte till uppgift att un-
dersöka skyldigheten att ställa säkerhet eller 
om den uppställda säkerheten är ändamålsen-
lig, utan den endast förmedlar uppgifter till 
Konkurrens- och konsumentverket om såda-
na bostadshus eller lägenheter i fråga om vil-
ka det inte lämnats in något intyg i samband 
med slutsynen. Underlåtelse att lämna intyg 
ska inte hindra att slutsyn förrättas. 

I 3 mom. föreskrivs att 1 och 2 mom. också 
ska tillämpas vid en partiell slutsyn som gäll-
er ett bostadshus eller en del av det. 
 
2  Lagen om bostadsköp 

7 kap. Särskilda stadganden 

7 §. Intyg över solvenssäkerhet. Det före-
slås en ändring av paragrafens sista mening 
som innehåller en hänvisning till Finlands 
byggbestämmelsesamling. Det föreslås att 
hänvisningen ändras till en hänvisning till 
153 b § i markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999). Med stöd av 153 b § i markan-
vändnings- och bygglagen ska byggnadstill-
synsmyndigheten, i samband med den slut-
syn (153 §) eller partiella slutsyn (153 a §) 
som behövs för godkännande av ett bostads-
hus för ibruktagande, konstatera om myndig-
heten har fått ett intyg över insolvenssäkerhet 
enligt 2 kap. 19 § eller 4 kap. 3 a § i lagen 
om bostadsköp (843/1994). Om något intyg 
inte har lämnats in ska byggnadstillsynsmyn-
digheten utan dröjsmål efter att slutsyn för-
rättats underrätta Konkurrens- och konsu-
mentverket om saken. 
 
3  Närmare bestämmelser  och före-

skri f ter  

Avsikten är att tio paragrafer upphävs och 
två paragrafer ändras i markanvändnings- 
och byggförordningen. Bestämmelser som i 
sak motsvarar de upphävda paragraferna fö-
reslås bli intagna i markanvändnings- och 
bygglagen. 

Avsikten är att miljöministeriets förordning 
om planerare av byggnader och byggnads-
projekt och miljöministeriets förordning om 
tillsyn över byggande och teknisk granskning 
ska upphävas, eftersom i sak motsvarande 
bestämmelser föreslås bli intagna i markan-
vändnings- och bygglagen och i förordningar 
som utfärdas med stöd av den. 

Dessutom är avsikten att fyra nya förord-
ningar av miljöministeriet ska utfärdas med 
stöd av de nya bemyndiganden som nu före-
slås. Dessa nya förordningar av miljöministe-
riet ska gälla bestämmande av en projekte-
ringsuppgifts svårighetsklass, bestämmande 
av en arbetsledningsuppgifts svårighetsklass, 
huvudritningar, utredningar och specialbe-
skrivningar samt myndigheternas tillsyn över 
byggnadsarbete och teknisk granskning. 
 
4  Ikraftträdande och övergångsbe-

stämmelser  
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Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2014. 

På ärenden som är anhängiga när lagen trä-
der i kraft ska enligt förslaget tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 
5  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

 
Krav som följer av 80 § i grundlagen 

Regleringen om skyldigheterna för den 
som påbörjar ett byggprojekt, utformningen 
av byggnader, projekterarna, byggarbetsled-
ningen, ansökan om bygglov och myndighe-
ternas tillsyn över byggandet uppfyller för 
närvarande inte de krav som i grundlagen 
ställs på författningsnivån och bemyndigan-
det att utfärda förordning. 

Syftet med propositionen är att i markan-
vändnings- och bygglagen samla de bestäm-
melser som för närvarande finns på olika för-
fattningsnivåer så att lagen innehåller i 
grundlagen förutsatta grundläggande be-
stämmelser om individens rättigheter och 
skyldigheter samt exakta och noggrant av-
gränsade bemyndiganden att utfärda förord-
ning. 
 
Grundläggande rättigheter i anslutning till de 
föreslagna bestämmelserna 

De centrala grundläggande rättigheter som 
anknyter till de föreslagna bestämmelserna är 
jämlikhet (6 § i grundlagen), skydd för pri-
vatlivet (10 § i grundlagen), egendomsskydd 
(15 § i grundlagen), näringsfrihet och rätt till 
arbete (18 § i grundlagen), ansvar för miljön 
(20 § 1 mom. i grundlagen) samt rättsskydd 
(21 § i grundlagen). 
 
Jämlikhet 

Enligt 6 § 1 mom. i grundlagen är alla lika 
inför lagen.  

Syftet med den föreslagna regleringen är 
att främja jämlikheten mellan dem som på-
börjar ett byggprojekt samt projekterare och 
arbetsledare. Med hjälp av åskådligare och 
exaktare reglering på rätt författningsnivå 
strävar man efter att förenhetliga tillämp-

ningspraxisen i byggnadstillsynsmyndighe-
terna i olika kommuner och att säkerställa att 
de som påbörjar ett byggprojekt samt projek-
terare och arbetsledare behandlas på samma 
sätt i likadana situationer. 
 
Skydd för privatlivet 

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen är vars 
och ens hemfrid tryggad. Hemfriden täcker i 
princip in alla lokaler som används för boen-
de av permanent natur (GrUU 16/2004 rd). 
Enligt 10 § 3 mom. i grundlagen kan genom 
lag bestämmas om åtgärder som ingriper i 
hemfriden och som är nödvändiga för att de 
grundläggande fri- och rättigheterna ska 
kunna tryggas och för att brott ska kunna ut-
redas. 

Lagförslagets 150, 151, 153 och 153 a § är 
relevanta med tanke på skyddet för hemfri-
den. 

Enligt 150 § i lagförslaget kan byggnads-
tillsynsmyndigheten i tillståndet för byggan-
det bestämma att det ska förrättas en grund-
bottensyn, lägessyn, konstruktionssyn samt 
värme-, vatten- och ventilationssyn, om detta 
är nödvändigt för att övervaka ett byggnads-
arbete. Enligt 151 § i lagförslaget kan bygg-
nadstillsynsmyndigheten bestämma att det 
utöver syn även ska förrättas inspektioner 
som avser olika byggnadsarbetsskeden, om 
detta är nödvändigt för att övervaka att till-
ståndsbestämmelserna, beskrivningarna eller 
bestämmelserna om byggande iakttas. I 153 
§ i lagförslaget föreskrivs om slutsyn och i 
153 a § om partiell slutsyn. 

En syn eller inspektion förrättas ofta på en 
byggarbetsplats där det ännu inte finns ut-
rymmen avsedda för boende av permanent 
natur. I sådana fall kan synen eller inspektio-
nen naturligtvis inte anses vara problematisk 
med tanke på skyddet för hemfriden. 

I vissa fall är det dock nödvändigt att för-
rätta en syn eller inspektion i ett utrymme 
som omfattas av hemfriden. Det kan hända 
att någon redan flyttat in i en byggnad efter 
den partiella slutsynen, och då kan slutsynen 
gälla utrymmen som omfattas av hemfriden. 
Tillståndspliktiga reparationer och ändringar 
görs också i utrymmen som är avsedda för 
boende av permanent natur, och då kan det 
vara nödvändigt att förrätta synen eller in-
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spektionen i utrymmen som omfattas av 
hemfriden. 

Grundlagsutskottet har i sin praxis ansett 
att det är en viktig fråga om inspektioner som 
ingriper i hemfriden kan anses vara nödvän-
diga för att de grundläggande fri- och rättig-
heterna ska kunna tryggas i den mening som 
grundlagens 10 § 3 mom. avser (GrUU 
39/2005 rd). 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska överva-
ka byggandet med tanke på det allmänna in-
tresset samt för sin del se till att det som be-
stäms i markanvändnings- och bygglagen 
och med stöd av den iakttas i samband med 
byggandet. Genom syneförrättningar och in-
spektioner strävar man alltså efter att överva-
ka att bestämmelserna om byggande och till-
ståndsbestämmelserna iakttas. Med bestäm-
melserna om byggande avses i synnerhet de 
väsentliga tekniska krav som avses i 117 § 
och 117 a—g § i markanvändnings- och 
bygglagen och som framför allt syftar till att 
säkerställa att en byggnad på alla sätt är säker 
och sund. De väsentliga tekniska kraven syf-
tar dessutom bl.a. till att säkerställa att bygg-
naden på alla sätt är hållbar och passar in i 
miljön. 

Med stöd av vad som anförts ovan kan be-
stämmelserna i 150, 151, 153 och 153 a § i 
lagförslaget anses vara nödvändiga för att 
skydda människors liv, hälsa och egendom 
samt miljön. Med tanke på tillsynen över 
byggandet är det nödvändigt att myndigheten 
i vissa fall har rätt att förrätta syn och inspek-
tioner även i utrymmen som omfattas av 
hemfriden. Med hänsyn till det allmänna in-
tresset är det också viktigt att byggnaderna är 
säkra, sunda och hållbara och passar in i mil-
jön. 

För att regleringen ska vara rätt proportio-
nerad är det också betydelsefullt att syneför-
rättningar och inspektioner endast kan gälla 
utrymmen som är föremål för tillståndsplik-
tigt byggande och att tidpunkten för inspek-
tionen har begränsats till byggarbetsskedet 
och slutsynen. De åtgärder som ingriper i 
hemfriden kan också betraktas som mycket 
ringa, eftersom möjligheten att använda ut-
rymmena på sedvanligt sätt för boende vanli-
gen är inskränkt under tillståndspliktigt 
byggnadsarbete. Den som påbörjar ett bygg-

projekt får också alltid på förhand veta om 
inspektioner och syneförrättningar. 

Den föreslagna regleringen uppfyller också 
de krav på exakthet och noggrann avgräns-
ning som har ställts upp för lagar som in-
skränker en grundläggande rättighet. I be-
stämmelserna anges uttryckligen att syn eller 
inspektion får förrättas i utrymmen som om-
fattas av hemfriden endast om det är nödvän-
digt för utredning av den sak som synen eller 
inspektionen gäller.  

Dessutom bör det noteras att den föreslag-
na regleringen motsvarar rådande rättsläge. 
 
Ansvar för miljön 

Enligt 20 § 1 mom. i grundlagen bär var 
och en ansvar för naturen och dess mångfald 
samt för miljön och kulturarvet. Syftet med 
denna grundläggande rättighet i fråga om 
miljön är bl.a. att bevara den byggda miljön 
och kulturarvet nu och i framtiden. Även 
kommande generationer berörs (RP 309/1993 
rd, s. 70). Ansvaret gäller också sådan kul-
turmiljö som skapas av mänsklig verksamhet, 
såsom byggnader, konstruktioner och land-
skap. Det ansvar för miljön som följer av be-
stämmelsen (grundläggande rättighet i fråga 
om miljön) genomförs via den materiella lag-
stiftningen.  

Syftet med den föreslagna regleringen är 
att tillgodose den grundläggande rättigheten i 
fråga om miljön. Strävan är också att genom 
åskådligare och exaktare reglering på rätt för-
fattningsnivå förbättra kvaliteten på byggan-
det. De föreslagna bestämmelserna har till 
denna del betydelse för tillgodoseendet av 
den grundläggande rättigheten i fråga om 
miljön enligt 20 § 1 mom. i grundlagen när 
det gäller byggande som omfattas av mark-
användnings- och bygglagens tillämpnings-
område.  
 
Egendomsskydd 

Enligt 15 § 1 mom. i grundlagen är vars 
och ens egendom tryggad. Angående expro-
priation av egendom för allmänt behov mot 
full ersättning bestäms det enligt paragrafens 
2 mom. genom lag. Egendomsskyddet omfat-
tar bl.a. den frihet som ägaren i regel har att 
använda sin egendom. Ägarens rättigheter 
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kan dock begränsas genom en lag som upp-
fyller de krav som ställs på en lag som in-
skränker de grundläggande fri- och rättighe-
terna (GrUU 49/2002 rd). 

De föreslagna bestämmelserna hänför sig 
till det egendomsskydd som tryggas i 15 § i 
grundlagen. Bestämmelserna om byggande 
och tillsyn kan anses inskränka ägarens frihet 
att använda sin egendom på önskat sätt. Det 
är fråga om ringa inskränkningar i använd-
ningen av egendomen, och deras faktiska 
verkningar kan inte till någon del jämställas 
med expropriation. Det är dock nödvändigt 
att bedöma bestämmelserna med avseende på 
de allmänna förutsättningarna för inskränk-
ningar i de grundläggande rättigheterna. 

Lagförslaget innehåller paragrafer som kan 
anses ha betydelse med tanke på tillgodose-
endet av egendomsskyddet. Enligt förslaget 
till 119 § ska den som påbörjar ett byggpro-
jekt se till att byggnaden planeras och byggs i 
enlighet med bestämmelserna om byggande 
samt det beviljade tillståndet. Enligt förslaget 
till 124 § ska byggnadstillsynsmyndigheten 
övervaka byggandet med tanke på det all-
männa intresset samt för sin del se till att det 
som bestäms i markanvändnings- och bygg-
lagen och med stöd av den iakttas i samband 
med byggandet. I förslaget till 149 a § ingår 
en bestämmelse enligt vilken byggnadstill-
synsmyndigheten på vissa villkor och på an-
sökan kan meddela tillstånd att använda 
grannens område i ett byggprojekt. 

Med bestämmelserna om byggande avses i 
synnerhet de väsentliga tekniska krav som 
avses i 117 § och 117 a–g § i markanvänd-
nings- och bygglagen och som framför allt 
syftar till att säkerställa att en byggnad på 
alla sätt är säker och sund. De väsentliga tek-
niska kraven syftar dessutom bl.a. till att sä-
kerställa att byggnaden på alla sätt är hållbar 
och passar in i miljön. 

Den föreslagna regleringen är nödvändig 
för att skydda människors liv, hälsa och 
egendom samt miljön. Med hänsyn till det 
allmänna intresset är det viktigt att byggna-
derna är säkra, sunda och hållbara och passar 
in i miljön. Det bör också beaktas att iaktta-
gandet av bestämmelserna om byggande 
också är till stor nytta för den som påbörjar 
ett byggprojekt. De föreslagna bestämmel-
serna begränsar egendomsskyddet endast i 

ringa mån, och de gäller inte till någon del 
kärnan i de grundläggande rättigheterna. De 
föreslagna bestämmelserna är också noga 
avgränsade och exakta. 
 
Näringsfrihet och rätt till arbete 

Enligt 18 § 1 mom. i grundlagen har var 
och en i enlighet med lag rätt att skaffa sig 
sin försörjning genom arbete, yrke eller när-
ing som han eller hon valt fritt. Grundlagsut-
skottet har ansett att huvudregeln enligt 
grundlagen är näringsfrihet, men att det i un-
dantagsfall är möjligt att kräva tillstånd för 
näringsverksamhet. Det ska likväl föreskri-
vas om tillståndsplikten i lag och lagen ska 
uppfylla de allmänna villkoren för en lag 
som inskränker en grundläggande fri- eller 
rättighet (GrUU 19/2002 rd). 

I 120 d och 122 b § i lagförslaget före-
skrivs om projekteringsuppgifternas och ar-
betsledningsuppgifternas svårighetsklasser. I 
120 e och 122 c § föreslås bestämmelser om 
behörighetsvillkoren för projekterare och ar-
betsledare i olika svårighetsklasser. Projekte-
ringsuppgifternas och arbetsledningsuppgif-
ternas svårighetsklasser och behörighetsvill-
koren i anslutning till dem har betydelse med 
hänsyn till rätten till arbete och näringsfrihe-
ten, även om det inte är fråga om tillstånds-
plikt för näringsverksamhet. Det är nödvän-
digt att bedöma den föreslagna regleringen 
med avseende på de allmänna förutsättning-
arna för inskränkningar i de grundläggande 
rättigheterna. 

De föreslagna bestämmelserna är nödvän-
diga för att säkerställa kvaliteten på plane-
ringen och byggandet. Syftet med behörig-
hetsvillkoren för projekterare och arbetsleda-
re är att säkerställa att en byggnad planeras 
och byggs i enlighet med bestämmelserna om 
byggande och tillståndsbestämmelserna. Med 
bestämmelserna om byggande avses i syn-
nerhet de väsentliga tekniska krav som avses 
i 117 § och 117 a—g § i markanvändnings- 
och bygglagen och som framför allt syftar till 
att säkerställa att en byggnad på alla sätt är 
säker och sund. De väsentliga tekniska kra-
ven syftar dessutom bl.a. till att säkerställa 
att byggnaden på alla sätt är hållbar och pas-
sar in i miljön. 
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Den föreslagna regleringen innehåller de 
centrala grunderna för hur byggnadstillsyns-
myndigheten bedömer projekterarnas och ar-
betsledarnas behörighet i enstaka byggpro-
jekt. Den föreslagna regleringen är också ex-
akt och noga avgränsad, och motsvarar också 
till största delen det rådande rättsläget. 
 
Rättsskydd 

Enligt 21 § 1 mom. i grundlagen har var 
och en rätt att på behörigt sätt och utan 
ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en 
domstol eller någon annan myndighet som är 
behörig enligt lag samt att få ett beslut som 
gäller hans eller hennes rättigheter och skyl-
digheter behandlat vid domstol eller något 
annat oavhängigt rättskipningsorgan. Offent-
ligheten vid handläggningen, rätten att bli 
hörd, rätten att få motiverade beslut och rät-
ten att söka ändring samt andra garantier för 
en rättvis rättegång och god förvaltning ska 
tryggas genom lag. 

Med hjälp av åskådligare och exaktare re-
glering på rätt författningsnivå strävar man 
efter att förbättra rättsskyddet för dem som 
påbörjar ett byggprojekt, projekterare och ar-
betsledare. 

Med tanke på rättsskyddet för den som på-
börjar ett byggprojekt innehåller den re-
glering som föreslagits exaktare reglering än 

tidigare om när, hur och på vilka grunder 
byggnadstillsynsmyndigheten kan bestämma 
om förrättande av syn eller inspektion eller 
förutsätta utredningar eller särskilda förfa-
randen. Bestämmelser som ansluter sig till 
detta finns i 121, 131, 121 a, 150, 150 a, 150 
b, 150 c, 153 och 153 a § i lagförslaget. 

Genom den föreslagna regleringen strävar 
man också efter att förbättra projekterarnas 
och arbetsledarnas rättsskydd i och med att 
det tydligare och mera exakt på lagnivå före-
skrivs om förfarandena för anmälan och god-
kännande av dem. Bestämmelser som anslu-
ter sig till detta finns i 120 f—120 g och 122 
d—122 f § i lagförslaget. 

Dessutom föreslås att bestämmelserna om 
grunderna för de uppgifter som den som på-
börjar ett byggprojekt, projekterare och ar-
betsledare har ska finnas samlade på lagnivå. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan kan för-
slaget till lagar om ändring av markanvänd-
nings- och bygglagen och av 7 kap. 7 § i la-
gen om bostadsköp sannolikt behandlas i 
vanlig lagstiftningsordning. Det anses dock 
motiverat att begära ett utlåtande av grund-
lagsutskottet om propositionen. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 
om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 123 § och 134 § 3 mom., 
ändras 119–122, 131, 149–151 och 153 §, 
av dem 149 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 476/2004 och 153 § sådan den lyder delvis 

ändrad i lag 99/2009, samt  
fogas till lagen nya 120 a–120 g, 121 a, 122 a–122 f, 134 a, 149 a–149 d, 150 a–150 f, 151 a, 

153 a och 153 b § som följer: 
 
 

119 § 

Omsorgsplikt för den som påbörjar ett bygg-
projekt  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden planeras och byggs i enlig-
het med de bestämmelser och föreskrifter 
som gäller byggande samt i enlighet med det 
beviljade tillståndet. Den som påbörjar ett 
byggprojekt ska ha tillräckliga förutsättning-
ar att genomföra projektet med hänsyn till 
dess svårighetsgrad.  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska ock-
så se till att det för byggprojektets del finns 
projekterare och arbetsledare som uppfyller 
behörighetsvillkoren och att även andra aktö-
rer inom byggprojektet har tillräcklig sak-
kunskap och yrkesskicklighet med hänsyn till 
uppgifternas svårighetsgrad. 
 

120 § 

Beskrivningar av byggprojekt 

Beskrivningarna av byggprojekt omfattar 
en projektbeskrivning och specialbeskriv-
ningar.  

Projektbeskrivningen innehåller byggna-
dens huvudritningar, som inbegriper en situa-
tionsplan samt planritningar, sektionsritning-
ar och fasadritningar. Specialbeskrivningarna 

inbegriper övriga behövliga ritningar, beräk-
ningar och utredningar. 

Beskrivningarna av byggprojekt ska utar-
betas så att de uppfyller kraven i de bestäm-
melser och föreskrifter som gäller byggande 
och kraven på god byggnadssed. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
utformningen av beskrivningarna av bygg-
projekt får utfärdas genom förordning av mil-
jöministeriet. 
 

120 a § 

Huvudprojekterare 

Vid planeringen av byggande ska det fin-
nas en huvudprojekterare som ansvarar för 
planeringen som helhet och planeringens 
kvalitet. Huvudprojekteraren ska under 
byggprojektets gång se till att projektbe-
skrivningen och specialbeskrivningarna utgör 
en helhet så att kraven i de bestämmelser och 
föreskrifter som gäller byggande och kraven 
på god byggnadssed blir uppfyllda.  

Huvudprojekteraren ska även se till att den 
som påbörjar ett byggprojekt får information 
om de omständigheter vid planeringen som 
är relevanta med tanke på omsorgsplikten. 

Närmare bestämmelser om huvudprojekte-
rarens uppgifter får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
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120 b §  

Byggprojekterare 

Vid planeringen av byggande ska det fin-
nas en byggprojekterare som ansvarar för 
projektbeskrivningen. Byggprojekteraren ska 
se till att han eller hon har tillgång till de ut-
gångsuppgifter som behövs vid planeringen 
och att projektbeskrivningen uppfyller kra-
ven i de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller byggande och kraven på god bygg-
nadssed. Dessutom ska byggprojekteraren 
föra in eventuella ändringar under byggnads-
arbetets gång i projektbeskrivningen och för 
med avseende på projektbeskrivningens in-
nehåll utarbeta byggnadens bruks- och un-
derhållsanvisningar enligt 117 i §. 
 

120 c § 

Specialprojekterare 

Behövliga specialbeskrivningar utarbetas 
av en specialprojekterare. Specialprojektera-
ren ska se till att han eller hon har tillgång till 
de utgångsuppgifter som behövs vid plane-
ringen och att specialbeskrivningen uppfyller 
kraven i de bestämmelser och föreskrifter 
som gäller byggande och kraven på god 
byggnadssed. Dessutom ska specialprojekte-
raren föra in ändringar under byggnadsarbe-
tets gång i specialbeskrivningen och för sitt 
eget specialområdes del utarbeta byggnadens 
bruks- och underhållsanvisningar enligt 117 i 
§. 

Om en specialbeskrivning har utarbetats av 
fler än en specialprojekterare, ska den som 
påbörjar byggprojektet utse en av dem till 
ansvarig specialprojekterare för den helhet 
som detta specialområde utgör. Den ansvari-
ge specialprojekteraren ska se till att separat 
uppgjorda delar av en beskrivning bildar en 
fungerande helhet. 
  

120 d § 

Projekteringsuppgifternas svårighetsklasser 

Projekteringsuppgifterna är uppdelade i 
svårighetsklasserna krävande projekterings-

uppgift, sedvanlig projekteringsuppgift och 
ringa projekteringsuppgift. 

Svårighetsklassen bestäms utifrån projekte-
ringsuppgiftens arkitektoniska, funktionella 
och tekniska krav, byggnadens och utrym-
menas användningsändamål, de egenskaper 
som hänför sig till byggnadens sundhet och 
energiprestanda samt de byggnadsfysikaliska 
egenskaperna, byggnadens storlek, bygg-
nadsskyddet samt belastningarna och brand-
belastningarna, planerings-, kalkylerings- 
och dimensioneringsmetoderna, komplexite-
ten hos de bärande konstruktionerna och de 
krav som miljön och byggnadsplatsen ställer. 

Utöver vad som bestäms i 1 mom., kan en 
projekteringsuppgifts svårighetsklass vara 
synnerligen krävande om någon av faktorer-
na i 2 mom. visar att projekteringsuppgiften 
är exceptionellt krävande. 

Inom samma byggprojekt kan det finnas 
projekteringsuppgifter som hör till olika svå-
righetsklasser. 

Närmare bestämmelser om bestämmande 
av svårighetsklassen för projekteringsuppgif-
ter får utfärdas genom förordning av miljö-
ministeriet. 
 

120 e § 

Behörighetsvillkor för projekterare 

Projekterarna ska vara fysiska personer. 
Behörighetsvillkoren för byggprojekterare 

och specialprojekterare är 
1) i krävande projekteringsuppgifter för 

projekteringsuppgiften lämplig högskoleex-
amen inom byggbranschen eller det tekniska 
området, tidigare examen inom yrkesutbild-
ning på högre nivå eller motsvarande examen 
samt minst fyra års erfarenhet av sedvanliga 
projekteringsuppgifter och minst två års erfa-
renhet av att biträda i krävande projekte-
ringsuppgifter,  

2) i sedvanliga projekteringsuppgifter för 
projekteringsuppgiften lämplig examen inom 
byggbranschen eller det tekniska området, 
som åtminstone motsvarar nivån för den tidi-
gare teknikerexamen eller motsvarande exa-
men, samt minst tre års erfarenhet av att bi-
träda i minst sedvanliga projekteringsuppgif-
ter,  
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3) i ringa projekteringsuppgifter tillräckliga 
kunskaper med hänsyn till byggnadsobjektets 
och projekteringsuppgiftens art och omfatt-
ning. 

Behörighetsvillkor för byggprojekterare 
och specialprojekterare i synnerligen krävan-
de projekteringsuppgifter är för projekte-
ringsuppgiften lämplig högre högskoleexa-
men inom byggbranschen eller det tekniska 
området samt minst sex års erfarenhet av 
krävande projekteringsuppgifter och minst 
tre års erfarenhet av att biträda i synnerligen 
krävande projekteringsuppgifter. 

Huvudprojekteraren ska ha behörighet för 
minst samma svårighetsklass som byggpro-
jekteraren eller specialprojekteraren ska ha 
för den mest krävande projekteringsuppgiften 
inom byggprojektet i fråga. Huvudprojekte-
raren ska dessutom ha den sakkunskap och 
den yrkesskicklighet som behövs för att leda 
samordningen av beskrivningarna. 

Huvudparten av den erfarenhet som krävs 
enligt 2 och 3 mom. ska vara erfarenhet av 
projekteringsuppgifter inom projekterings-
området i fråga. Den som planerar reparatio-
ner eller ändringsarbeten ska ha erfarenhet av 
projekteringsuppgifter som avser reparatio-
ner eller ändringar. 
 

120 f § 

Bedömning av en projekterares behörighet 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska bedöma 
om den anmälda projekteraren har behörighet 
enligt 120 d och 120 e § för uppgiften i fråga.  

Byggnadstillsynsmyndigheten ska på begä-
ran fatta ett beslut om projekterarens behö-
righet för projekteringsuppgiften i fråga. 
 

120 g § 

Anmälan av projekterare  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se-
nast i samband med ansökan om bygglov 
skriftligen anmäla den valda huvudprojekte-
raren och byggprojekteraren till byggnadstill-
synsmyndigheten. Anmälan ska innehålla 
projekterarens samtycke till uppgiften samt 
de uppgifter om projekterarens utbildning 

och erfarenhet som behövs för att bedöma 
hans eller hennes behörighet.  

Den anmälan som gäller specialprojektera-
ren ska göras innan specialbeskrivningen 
lämnas till byggnadstillsynsmyndigheten. På 
anmälan tillämpas dessutom vad som i 1 
mom. föreskrivs om innehållet i anmälan. 

Den som påbörjar byggprojektet ska göra 
en skriftlig anmälan till byggnadstillsyns-
myndigheten också om en projekterare byts 
under ett pågående byggprojekt. På anmälan 
tillämpas dessutom vad som i 1 mom. före-
skrivs om innehållet i anmälan. 

Närmare bestämmelser om innehållet i de 
anmälningar som avses i 1 och 2 mom. får 
utfärdas genom förordning av miljöministeri-
et. 
 

121 § 

Inledande möte 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i bygg-
lovet vid behov bestämma att det ska ordnas 
ett inledande möte inför ett byggnadsarbete. 
Vid bedömningen av om ett inledande möte 
behövs beaktas byggprojektets svårighets-
grad och sakkunskapen och yrkesskicklighe-
ten hos dem som genomför projektet samt 
andra faktorer som medverkar till ett gott 
slutresultat av byggandet. Ett inledande möte 
kan även ordnas i samband med projekt som 
kräver tillstånd för miljöåtgärder. 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att det inledande mötet hålls innan bygg-
nadsarbetet påbörjas. Vid det inledande mö-
tet ska åtminstone byggnadstillsynsmyndig-
hetens representant, den som påbörjar bygg-
projektet eller en representant för denna, hu-
vudprojekteraren för byggnaden samt den 
ansvarige arbetsledaren vara närvarande.  

Vid det inledande mötet konstateras och 
protokollförs de skyldigheter som gäller den 
som påbörjar byggprojektet, de centrala aktö-
rerna i planeringen och byggnadsarbetet och 
deras granskningsuppgifter, myndighetssyn 
och myndighetsinspektioner samt övriga ut-
redningar och åtgärder som behövs med tan-
ke på kvaliteten på byggandet. De förfaran-
den som avtalats vid det inledande mötet ska 
iakttas i byggnadsarbetet.  
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121 a § 

Kvalitetssäkringsutredning 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i bygg-
lovet eller på basis av det inledande mötet 
kräva att den som påbörjar ett byggprojekt 
lämnar en separat kvalitetssäkringsutredning 
om åtgärderna för att säkra kvaliteten på 
byggandet. En kvalitetssäkringsutredning kan 
krävas om ett byggprojekt eller en del av det 
är synnerligen krävande eller om det på basis 
av de förfaranden som avtalats vid det inle-
dande mötet inte är motiverat att anta att ett 
slutresultat i enlighet med de bestämmelser 
och föreskrifter som gäller byggande uppnås 
vid byggandet.  

Kvalitetssäkringsutredningen ska innehålla 
väsentliga uppgifter om de åtgärder med vil-
ka det säkerställs att ett slutresultat i enlighet 
med de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller byggande uppnås vid byggandet. De 
förfaranden som anges i kvalitetssäkringsut-
redningen ska iakttas i byggnadsarbetet. Den 
som påbörjar byggprojektet ska foga kvali-
tetssäkringsutredningen till det inspektions-
protokoll för bygget som avses i 150 f §. 

Närmare bestämmelser om kvalitetssäk-
ringsutredningens innehåll får utfärdas ge-
nom förordning av miljöministeriet. 
 

122 § 

Ansvarig arbetsledare 

Vid byggnadsarbete som kräver bygglov 
ska det finnas en ansvarig arbetsledare som 
leder byggnadsarbetet. Vid byggnadsarbete 
som kräver åtgärdstillstånd ska det finnas en 
ansvarig arbetsledare endast om detta är nöd-
vändigt av orsaker som har att göra med sä-
kerheten eller sundheten vid användningen 
av det objekt som ska byggas eller land-
skaps- och miljöaspekter. 

Den ansvarige arbetsledaren ska ansvara 
för byggnadsarbetet som helhet och dess kva-
litet och se till att byggnadsarbetet utförs i 
enlighet med det beviljade tillståndet, i en-
lighet med de bestämmelser och föreskrifter 
som gäller byggande och i enlighet med god 
byggnadssed. 

Den ansvarige arbetsledaren ska se till att 
en anmälan om påbörjande av byggnadsarbe-
te görs till byggnadstillsynsmyndigheten och 
att inspektionsprotokollet för bygget hålls 
uppdaterat på byggplatsen. 

Närmare bestämmelser om den ansvarige 
arbetsledarens arbetsledningsuppgifter och 
innehållet i anmälningsskyldigheten får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 

122 a § 

Arbetsledare för specialområden 

Vid byggnadsarbete som kräver bygglov 
ska det utöver en ansvarig arbetsledare finnas 
arbetsledare som ansvarar för byggandet av 
en fastighets vatten- och avloppsanordningar 
samt ventilationsanordningar, om detta be-
hövs på grund av svårighetsgraden för byg-
gandet av anordningarna.  

Om det byggnadsarbete som kräver bygg-
lov eller en del av det är krävande, kan bygg-
nadstillsynsmyndigheten i bygglovet, vid det 
inledande mötet eller av särskilda skäl under 
byggnadsarbetet bestämma att det vid bygg-
nadsarbetet också ska finnas arbetsledare för 
andra specialområden.  

Arbetsledaren för ett specialområde ska se 
till att byggnadsarbetet inom specialområdet 
i fråga utförs i enlighet med det beviljade till-
ståndet, i enlighet med de bestämmelser och 
föreskrifter som gäller byggande och i enlig-
het med god byggnadssed. 

Närmare bestämmelser om arbetslednings-
uppgifterna för arbetsledarna för de olika 
specialområdena får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
 

122 b § 

Arbetsledningsuppgifternas svårighetsklasser 

Arbetsledningsuppgifterna inom ett bygg-
nadsarbete är uppdelade i svårighetsklasser 
på basis av byggnadens och utrymmenas an-
vändningsändamål, byggnadsskyddet, bygg-
nadens storlek, de byggnadsfysikaliska egen-
skaperna och de egenskaper som hänför sig 
till byggnadens sundhet, belastningarna och 
brandbelastningarna, planeringsmetoderna, 
komplexiteten hos de bärande konstruktio-
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nerna, de krav som miljön och byggnadsplat-
sen ställer samt byggnadsförhållandena och 
de metoder som används i arbetet. 

Svårighetsklasserna är krävande arbetsled-
ningsuppgift, sedvanlig arbetsledningsupp-
gift och ringa arbetsledningsuppgift.  

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom., 
kan en arbetsledningsuppgifts svårighetsklass 
vara synnerligen krävande om någon av fak-
torerna i 1 mom. visar att arbetsledningsupp-
giften är exceptionellt krävande.  

Inom samma byggprojekt kan det finnas 
arbetsledningsuppgifter som hör till olika 
svårighetsklasser. 

Närmare bestämmelser om bestämmande 
av svårighetsklassen för arbetsledningsupp-
gifter får utfärdas genom förordning av mil-
jöministeriet. 
 

122 c § 

Behörighetsvillkor för arbetsledare 

Behörighetsvillkoren för ansvariga arbets-
ledare och arbetsledare för specialområden är 

1) i krävande arbetsledningsuppgifter för 
uppgiften lämplig högskoleexamen inom 
byggbranschen eller det tekniska området, ti-
digare examen inom yrkesutbildning på hög-
re nivå eller motsvarande examen eller tidi-
gare teknikerexamen eller motsvarande exa-
men; dessutom ska arbetsledaren med beak-
tande av byggnadsobjektets art och uppgif-
tens svårighetsgrad ha tillräcklig erfarenhet 
av och förtrogenhet med arbetsledningsupp-
gifter inom området i fråga,  

2) i sedvanliga arbetsledningsuppgifter för 
uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen 
inom byggbranschen eller det tekniska områ-
det eller tidigare examen inom yrkesutbild-
ning på högre nivå eller motsvarande examen 
eller tidigare teknikerexamen eller motsva-
rande examen eller motsvarande kunskaper 
som visats på annat sätt; dessutom ska ar-
betsledaren med beaktande av byggnadsob-
jektets art och uppgiftens svårighetsgrad ha 
tillräcklig erfarenhet inom byggbranschen,  

3) ringa arbetsledningsuppgifter får skötas 
av en person som saknar ovan avsedd exa-
men, men som i övrigt kan anses ha de förut-
sättningar som behövs för uppgiften.  

Behörighetsvillkor för arbetsledare i syn-
nerligen krävande arbetsledningsuppgifter är 
för uppgiften lämplig högskoleexamen inom 
byggbranschen eller det tekniska området el-
ler tidigare examen inom yrkesutbildning på 
högre nivå eller motsvarande examen samt 
dessutom tillräcklig erfarenhet av och god 
förtrogenhet med krävande arbetslednings-
uppgifter inom området i fråga. 
 

122 d § 

Ansökan om godkännande av arbetsledare  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska an-
söka om byggnadstillsynsmyndighetens god-
kännande av den ansvarige arbetsledaren in-
nan byggnadsarbetet påbörjas. Den som på-
börjar byggprojektet ska ansöka om godkän-
nande av en arbetsledare för ett specialområ-
de innan byggnadsarbetet inom specialområ-
det i fråga påbörjas. 

I ansökan ska det visas att arbetsledaren har 
behörighet för arbetsledningsuppgiften i frå-
ga. Till den ansökan som gäller den ansvari-
ge arbetsledaren ska det fogas en skriftlig 
anmälan, där arbetsledaren förbinder sig att 
som ansvarig leda byggnadsarbetet. 
 

122 e § 

Godkännande av arbetsledare 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska godkän-
na den ansvarige arbetsledaren eller en ar-
betsledare för ett specialområde om han eller 
hon uppfyller behörighetsvillkoren i 122 c §.  

Byggnadstillsynsmyndigheten ska återkalla 
godkännandet, om det är motiverat på grund 
av att uppgifterna försummats eller av någon 
annan motsvarande orsak.  

Om byggnadstillsynsmyndigheten högst 
fem år tidigare har godkänt en person som 
ansvarig arbetsledare eller arbetsledare för ett 
specialområde för ett motsvarande byggpro-
jekt i kommunen, behövs inte något nytt 
godkännande. Då räcker en anmälan till 
byggnadstillsynsmyndigheten om att perso-
nen i fråga är ansvarig arbetsledare eller ar-
betsledare för ett specialområde samt en an-
mälan som avses i 122 d § 2 mom. 
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122 f § 

När arbetsledarens uppgifter börjar och 
upphör 

Uppgifterna och ansvaret för den ansvarige 
arbetsledaren och en arbetsledare för ett spe-
cialområde börjar omedelbart efter det att 
han eller hon har godkänts eller anmälan om 
arbetsledaren har gjorts, och upphör i och 
med slutsynen. Arbetsledaren kan före slut-
synen få befrielse från uppgifterna endast ge-
nom en skriftlig begäran hos byggnadstill-
synsmyndigheten eller genom att byggnads-
tillsynsmyndigheten godkänner en annan 
person i stället för arbetsledaren.  
 

131 § 

Ansökan om bygglov 

Bygglov söks skriftligen hos byggnadstill-
synsmyndigheten. Till ansökan om bygglov 
ska fogas 

1) utredning om att sökanden har besitt-
ningsrätt till byggplatsen, 

2) de huvudritningar som ingår i projektbe-
skrivningen och vars riktighet byggprojekte-
raren intygar med sin namnteckning. 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan med be-
aktande av projektets art och omfattning vid 
behov kräva att det till ansökan om bygglov 
även fogas 

1) ett utdrag ur grundkartan över området 
eller, när det byggs på detaljplanerat område, 
ett utdrag ur detaljplanen samt ett utdrag ur 
fastighetsregistret och vid behov en tomtkar-
ta, om inte byggnadstillsynsmyndigheten re-
dan har tillgång till dem, 

2) utredning om byggplatsens grundlägg-
nings- och grundbottenförhållanden samt det 
grundläggningssätt som dessa förutsätter och 
om andra behövliga åtgärder, 

3) en energiutredning, 
4) utredning om byggplatsens hygieniska 

förhållanden och höjdläge, 
5) utredning om byggnadens skick som ut-

arbetats av en kompetent person,  
6) annan väsentlig utredning som behövs 

för avgörandet av ansökan om bygglov.  
Närmare bestämmelser om innehållet i och 

utformningen av huvudritningar och utred-

ningar får utfärdas genom förordning av mil-
jöministeriet. 

 
134 a §  

Lämnande av specialbeskrivningar 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i bygg-
lovet, vid det inledande mötet eller av sär-
skilda skäl under byggnadsarbetet bestämma 
att specialbeskrivningar som behövs på 
grund av byggprojektets art eller omfattning 
ska utarbetas och lämnas in. 

 Om byggnadstillsynsmyndigheten har be-
stämt att en specialbeskrivning ska lämnas in 
ska den som påbörjar byggprojektet se till att 
beskrivningen lämnas in till byggnadstill-
synsmyndigheten innan det arbetsskede som 
beskrivningen gäller påbörjas. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
utformningen av specialbeskrivningarna får 
utfärdas genom förordning av miljöministeri-
et. 
 

149 §  

Byggnadsarbetet och tillsynen 

Byggnadsarbete ska utföras så att det upp-
fyller kraven i de bestämmelser och före-
skrifter som gäller byggande och kraven på 
god byggnadssed. 

Myndigheternas tillsyn över ett byggnads-
arbete börjar när det tillståndspliktiga bygg-
nadsarbetet påbörjas och upphör i och med 
slutsynen. Tillsynen gäller, i de arbetsskeden 
och i den omfattning som myndigheten be-
stämmer, omständigheter som är av betydelse 
för ett gott slutresultat av byggandet. 

 
149 a § 

Användning av grannens område 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan på an-
sökan och efter att ha hört sökandens granne 
meddela tillstånd för att använda grannens 
område för utförande av byggnadsarbete eller 
andra åtgärder som är nödvändiga för sökan-
den, om inte detta orsakar grannen nämnvärd 
olägenhet eller störning. Sökanden ska efter 
åtgärden iståndsätta och återställa grannens 
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område i det skick i vilket det var före åtgär-
den. 

149 b § 

Utmärkning av byggnadens plats 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska vid be-
hov i bygglovet bestämma att den behöriga 
myndigheten i kommunen innan byggandet 
påbörjas ska se till att byggnadens plats och 
höjdläge märks ut i enlighet med de godkän-
da ritningarna. 
 

149 c § 

Påbörjande av byggnadsarbete 

Innan byggnadsarbete som kräver tillstånd 
eller anmälan påbörjas ska en anmälan om 
påbörjande av byggnadsarbete göras till 
byggnadstillsynsmyndigheten. Någon anmä-
lan om påbörjande av byggnadsarbete behö-
ver dock inte göras om det har hållits ett in-
ledande möte innan byggnadsarbetet påbör-
jas. 

Ett byggnadsarbete anses ha påbörjats när 
arbetena med gjutningen av grunden till en 
byggnad inleds eller när byggnadsdelar som 
hör till grunden monteras. Vid reparationer 
och ändringar av en byggnad anses bygg-
nadsarbetet ha påbörjats när rivningen eller 
byggandet av konstruktioner eller byggnads-
delar inleds. 

Ett byggnadsarbete får inte inledas innan 
den ansvariga arbetsledaren och vid behov 
arbetsledaren för ett specialområde har god-
känts. Byggnadsarbetet ska avbrytas tills en 
ny arbetsledare har utsetts för projektet, om 
godkännandet av arbetsledaren återkallas el-
ler arbetsledaren avgår. 
 

149 d § 

Åtgärder som får utföras innan byggnadsar-
betet påbörjas 

Grävning, sprängning, trädfällning eller 
andra jämförbara förberedande åtgärder kan 
utföras innan byggnadsarbetet påbörjas med 
iakttagande av vad som föreskrivs om till-
stånd för miljöåtgärder. Också sådana förbe-

redande åtgärder ska anmälas till byggnads-
tillsynsmyndigheten innan de påbörjas.  

Pålningsarbete för grunden till en byggnad 
kan i enlighet med en pålningsplan som läm-
nats till byggnadstillsynsmyndigheten utföras 
innan byggnadsarbetet påbörjas. Innan pål-
ningsarbetet påbörjas ska en anmälan om det 
göras till byggnadstillsynsmyndigheten. För 
pålningsarbete som utförs innan byggnadsar-
betet påbörjas ska det finnas en av byggnads-
tillsynsmyndigheten godkänd ansvarig ar-
betsledare eller arbetsledare för specialområ-
det.  
 

150 §  

Myndighetssyn 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i till-
ståndet för byggandet bestämma att det ska 
förrättas en grundbottensyn, lägessyn, kon-
struktionssyn samt värme-, vatten- och venti-
lationssyn, om detta behövs för att övervaka 
ett byggnadsarbete. 

Den tjänsteinnehavare som förrättar synen 
reder ut om de åtgärder, inspektioner och ut-
redningar som hör till ett visst byggnadsar-
betsskede har utförts och om åtgärder som 
förutsätts med anledning av uppdagade miss-
förhållanden eller brister har vidtagits. Den 
som påbörjar byggprojektet eller dennes re-
presentant samt den ansvarige arbetsledaren 
ska vara närvarande vid synen. Projekterare 
och arbetsledare för ett specialområde ska 
vara närvarande vid synen om deras sakkun-
skap behövs för utredning av en sak som sy-
nen gäller. 

Om en syn ger anledning till en anmärk-
ning, ska den tjänsteinnehavare som förrättat 
synen skriftligen förordna om behövliga åt-
gärder och om den tid inom vilken ett miss-
förhållande eller fel ska avhjälpas eller korri-
geras. Bestämmelser om en parts rätt att yrka 
rättelse av förordnandet hos byggnadstill-
synsmyndigheten finns i 187 §.   

Syn får förrättas i utrymmen som används 
för boende av permanent natur endast om det 
är nödvändigt för utredning av den sak som 
synen gäller. 

Närmare bestämmelser om förrättande av 
syn får utfärdas genom förordning av miljö-
ministeriet. 
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150 a § 

Myndighetsinspektioner under byggnadsar-
betet 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan be-
stämma att det utöver syn även ska förrättas 
andra inspektioner, om detta är nödvändigt 
för att övervaka att tillståndsbestämmelserna, 
beskrivningarna eller de bestämmelser och 
föreskrifter som gäller byggande iakttas. 
Byggnadstillsynsmyndigheten bestämmer om 
inspektionerna i tillståndet för byggandet, vid 
det inledande mötet eller av särskilda skäl 
under byggnadsarbetet. 

Om en inspektion ger anledning till an-
märkningar, ska tjänsteinnehavaren skriftli-
gen förordna om behövliga åtgärder och om 
den tid inom vilken ett missförhållande eller 
fel ska avhjälpas eller korrigeras. Bestäm-
melser om en parts rätt att yrka rättelse av 
förordnandet hos byggnadstillsynsmyndighe-
ten finns i 187 §.  

En inspektion får förrättas i utrymmen som 
används för boende av permanent natur en-
dast om det är nödvändigt för utredning av 
den sak som inspektionen gäller. 
 
 

150 b § 

Sakkunniggranskning 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan på an-
sökan tillåta att den som påbörjar ett bygg-
projekt eller en sakkunnig som är anställd 
hos denne granskar att byggnadsarbetet över-
ensstämmer med beskrivningarna.   

Den som utför sakkunniggranskningen ska 
ha den utbildning och erfarenhet som behövs 
för granskningen, och han eller hon ska 
skriftligen ge sitt samtycke till gransknings-
uppgiften.  

Granskningen ska antecknas i det inspek-
tionsprotokoll för bygget som avses i 150 f §. 

Sakkunniggranskningen inskränker inte 
byggnadstillsynsmyndighetens behörighet att 
vid behov ingripa i byggande som strider mot 
tillståndet eller avviker från bestämmelserna. 
 

150 c § 

Extern granskning 

När tillståndsansökan behandlas eller under 
byggnadsarbetet kan byggnadstillsynsmyn-
digheten kräva att den som påbörjar ett 
byggprojekt lägger fram en oberoende sak-
kunnigs utlåtande om huruvida den planerade 
lösningen eller byggandet uppfyller före-
skrivna krav.  

Byggnadstillsynsmyndigheten kan kräva 
utlåtandet om det vid byggandet används så-
dana metoder för planering och genomföran-
de eller sådana produkter som har betydande 
inverkan på byggnadens säkerhet, sundhet el-
ler långtidshållbarhet, men tillräcklig säker-
het eller tidigare erfarenhet om deras funk-
tionsduglighet saknas. Extern granskning kan 
krävas även när det observeras eller miss-
tänks att ett fel har uppstått eller en försum-
melse har inträffat vid byggandet och verk-
ningarna eller korrigeringen eller avhjälpan-
det av felet eller försummelsen inte tillförlit-
ligt kan bedömas eller genomföras utan en 
extern granskning. 

Ett skriftligt beslut om kravet ska ges till 
den som påbörjar byggprojektet. Av beslutet 
ska kravets motivering och innehåll framgå. 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska svara 
för kostnaderna för den externa granskning-
en. 
 

150 d § 

Särskilt förfarande 

Vid synnerligen krävande byggprojekt kan 
byggnadstillsynsmyndigheten kräva att det 
görs  

1) kvalitetssäkringsutredning enligt 121 a 
§,  

2) sakkunniggranskning enligt150 b §, 
3) extern granskning enligt i 150 c §. 
Dessutom kan byggnadstillsynsmyndighe-

ten kräva att det under en byggnads använd-
ningstid följs och övervakas att byggnaden 
överensstämmer med kraven. 

Det särskilda förfarande som avses i 1 och 
2 mom. kan krävas om objektet är förknippat 
med en särskild risk för att de krav som ställs 
på strukturell säkerhet, brandsäkerhet, sund-
het eller byggnadsfysikalisk funktion inte 
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kan uppfyllas eller att kulturhistoriska värden 
går förlorade.   

Ett särskilt förfarande kan krävas vid upp-
förandet av en ny byggnad samt i samband 
med reparations- eller ändringsarbeten.  

Byggnadstillsynsmyndigheten ska i ett be-
slut om särskilt förfarande ange omfattningen 
av förfarandet och vad det ska avse. 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan be-
stämma om det särskilda förfarandet i bygg-
lovet, vid det inledande mötet eller av sär-
skilda skäl under byggnadsarbetet. 

Närmare bestämmelser om uppföljning och 
övervakning av en byggnad under använd-
ningstiden får utfärdas genom förordning av 
miljöministeriet. 
 

150 e § 

Avvikelse från en beskrivning under bygg-
nadsarbetet 

Byggnadsinspektören eller en annan tjäns-
teinnehavare som kommunen utsett att sköta 
byggnadsinspektörens uppgifter kan under 
byggnadsarbetet ge samtycke till avvikelser 
från de beskrivningar som godkänts i till-
ståndsbeslutet, om inte avvikelsen med hän-
syn till dess art och de bestämmelser och fö-
reskrifter som gäller tillståndsprövning inne-
bär en betydande ändring av tillståndet eller 
påverkar grannarnas ställning. Ändringens 
innehåll och namnet på den tjänsteinnehavare 
som gett sitt samtycke till den ska antecknas i 
de godkända beskrivningarna. Den ändrade 
beskrivningen ska på begäran lämnas till 
byggnadstillsynsmyndigheten. 

Om avvikelsen från de beskrivningar som 
godkänts i tillståndsbeslutet med hänsyn till 
dess art och bestämmelserna om tillstånds-
prövning innebär en väsentlig ändring av till-
ståndet eller påverkar grannarnas ställning, 
ska tillstånd för avvikelsen från beskrivning-
en sökas hos byggnadstillsynsmyndigheten. 

Betydande ändringar i specialbeskrivningar 
under byggnadsarbetet ska, försedda med 
specialprojekterarens underskrift, lämnas till 
byggnadstillsynsmyndigheten innan bygg-
skedena i fråga inleds.  

 
150 f § 

Inspektionsprotokoll för bygget 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att det på byggplatsen förs ett inspek-
tionsprotokoll för bygget. 

De ansvariga för olika byggnadsskeden 
som det avtalats om i bygglovet eller vid det 
inledande mötet samt de som inspekterat ar-
betsskedena ska verifiera inspektionerna i in-
spektionsprotokollet för bygget. 

I inspektionsprotokollet ska det även an-
tecknas en motiverad anmärkning, om bygg-
arbetet avviker från bestämmelserna om 
byggandet.   

Närmare bestämmelser om inspektionspro-
tokollets innehåll och de anteckningar som 
ska göras i det får utfärdas genom förordning 
av miljöministeriet. 
 

151 § 

Byggherreövervakning 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan på an-
sökan bevilja den som påbörjar ett byggpro-
jekt tillstånd att själv övervaka byggnadsar-
betet helt eller delvis enligt den övervak-
ningsplan som den som påbörjar byggprojek-
tet lägger fram. Övervakningsplanen ska in-
nehålla uppgifter om byggprojektet och ge-
nomförandet av byggherreövervakningen.  

Tillstånd kan beviljas om det på basis av 
övervakningsplanen och den utbildning och 
erfarenhet som den som påbörjar byggpro-
jektet och andra som deltar i byggprojektet 
har kan antas att byggandet genomförs i en-
lighet med bygglovet och de bestämmelser 
och föreskrifter som gäller byggande utan 
någon myndighetstillsyn. Tillstånd får dock 
inte beviljas om det är fråga om byggande av 
ett bostadshus. 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan återkalla 
tillståndet för byggherreövervakning om det 
efter beviljandet framkommer att det inte 
finns förutsättningar för byggherreövervak-
ning.  

Byggherreövervakningen inskränker inte 
byggnadstillsynsmyndighetens behörighet att 
vid behov ingripa i byggande som strider mot 
tillståndet eller avviker från bestämmelser 
och föreskrifter. Slutsyn ska oberoende av 
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byggherreövervakningen förrättas i enlighet 
med 153 §. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
genomförandet av övervakningsplanen får ut-
färdas genom förordning av miljöministeriet. 
 

151 a § 

Skyldigheter vid byggherreövervakning för 
den som påbörjar ett byggprojekt 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att övervakningsplanen följs.  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska göra 
en anmälan till byggnadstillsynsmyndigheten 
när 

1) det i förutsättningarna för godkännande 
av byggherreövervakningen sker en föränd-
ring som kräver en eventuell ny prövning 
från byggnadstillsynsmyndighetens sida,  

2) övervakningsplanen kompletteras, 
3) det i byggnadsarbetet används byggpro-

dukter om vilkas lämplighet man inte har till-
räcklig säkerhet, 

4) det i byggnadsarbetet används nya ar-
betsmetoder som man inte har tidigare all-
män erfarenhet av, 

5) det vid byggandet observeras ett sådant 
fel att en bedömning av reparationsåtgärder-
na kan förutsätta utomstående sakkunskap. 
 

153 § 

Slutsyn 

En byggnad eller en del av den får inte tas i 
bruk förrän byggnadstillsynsmyndigheten vid 
slutsynen har godkänt den för ibruktagande. 

Slutsyn kan förrättas när den som påbörjat 
byggprojektet har meddelat byggnadstill-
synsmyndigheten att 

1) byggnadsarbetet har slutförts i enlighet 
med bygglovet och de bestämmelser och fö-
reskrifter som gäller byggande, 

2) de syner och inspektioner som bygg-
nadstillsynsmyndigheten beslutat om har för-
rättats och de åtgärder som dessa kräver har 
vidtagits, 

3) inspektioner som baserar sig på annan 
lag och som väsentligt påverkar byggnadens 
användningssäkerhet har utförts och de åt-
gärder som dessa kräver har vidtagits, 

4) de anteckningar som följer av 150 f § 
har gjorts i inspektionsprotokollet för bygget 
och ett sammandrag av inspektionsprotokol-
let har lämnats till byggnadstillsynsmyndig-
heten, 

5) byggnadens bruks- och underhållsanvis-
ningar, om det har bestämts att sådana ska 
utarbetas, är tillräckligt klara och kan över-
lämnas till byggnadens ägare, och 

6) tillståndet enligt miljöskyddslagen, om 
ett sådant behövs för verksamhet i enlighet 
med byggnadens ändamål, har vunnit laga 
kraft. 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska upprätta 
ett protokoll över slutsynen. På slutsynen till-
lämpas dessutom bestämmelserna i 150 § 2 
mom. om vem som ska vara närvarande vid 
synen samt bestämmelserna i 150 § 3 mom. 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska an-
söka om förrättande av slutsyn under den tid 
bygglovet är i kraft. 
 

153 a § 

Partiell slutsyn 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan godkän-
na en byggnad eller en del av den för ibruk-
tagande även vid en partiell slutsyn. En för-
utsättning för godkännandet är att byggnads-
arbetet endast till ringa delar är ofullbordat 
och att byggnaden eller en del av den uppfyl-
ler förutsättningarna enligt 153 § 2 mom. 2—
6 punkten och är säker, sund och användbar.  

Byggnadstillsynsmyndigheten ska upprätta 
ett protokoll över den partiella slutsynen. På 
partiell slutsyn tillämpas dessutom bestäm-
melserna i 150 § 2 mom. om vem som ska 
vara närvarande vid synen samt bestämmel-
serna i 150 § 3 och 4 mom. 

Den som påbörjat byggprojektet ska ansö-
ka om förrättande av slutsyn under den tid 
bygglovet är i kraft också när en byggnad el-
ler en del av den godkänns för ibruktagande 
vid en partiell slutsyn. 

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för ibruktagande av en byggnad eller en 
del av den vid en partiell slutsyn får utfärdas 
genom förordning av miljöministeriet. 
 

153 b § 
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Konstaterande av insolvenssäkerhet 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska, i sam-
band med den slutsyn som behövs för god-
kännande av ett bostadshus för ibruktagande, 
konstatera om myndigheten fått ett intyg över 
insolvenssäkerheten enligt 2 kap. 19 § eller 4 
kap. 3 a § i lagen om bostadsköp (843/1994). 

Om något intyg inte har lämnats in ska 
byggnadstillsynsmyndigheten utan dröjsmål 
efter att slutsyn förrättats underrätta Konkur-
rens- och konsumentverket om saken. 

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas 
också när ett bostadshus eller en del av det 

godkänns för ibruktagande vid en partiell 
slutsyn. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den       20  .  
 

På ärenden där ansökan om bygglov eller 
någon annan tillståndsansökan blivit anhäng-
ig före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det.

————— 
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2. 

Lag 
om ändring av 7 kap. 7 § i lagen om bostadsköp 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsköp (843/1994) 7 kap. 7 §, sådan den lyder i lag 682/2012, som 

följer: 
 

7 kap. 

Särskilda stadganden 

7 § 

Intyg över insolvenssäkerhet 

Stiftande delägare och andra i 4 kap. av-
sedda säljare ska se till att byggnadstillsyns-
myndigheten i samband med slutsyn tillställs 
ett intyg över insolvenssäkerhet som ställts 
enligt 2 kap. 19 § eller 4 kap. 3 a §. Den som 

förvarar skyddsdokument eller i 4 kap. 3 a § 
avsedda fall den som beviljat säkerhet ska på 
begäran utfärda ett intyg över säkerheten. Av 
intyget ska det framgå vilket byggnadspro-
jekt intyget gäller, vilket slags säkerhet som 
har ställts och till förmån för vem säkerheten 
gäller. Bestämmelser om byggnadstillsyns-
myndighetens skyldighet att underrätta Kon-
kurrens- och konsumentverket om att intyg 
saknas finns i 153 b § i markanvändnings- 
och bygglagen (132/1999). 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20   . 

————— 
 

 
Helsingfors den 3 oktober 2013 

 
Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

Lag 
om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 123 § och 134 § 3 mom., 
ändras 119–122, 131, 149–151 och 153 §, 
av dem 149 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 476/2004 och 153 § sådan den lyder delvis 

ändrad i lag 99/2009, samt  
fogas till lagen nya 120 a–120 g, 121 a, 122 a–122 f, 134 a, 149 a–149 d, 150 a–150 f, 151 a, 

153 a och 153 b § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

119 § 

Omsorgsplikt vid byggande 

 
Den som påbörjar ett byggprojekt skall se 

till att byggnaden planeras och byggs i enlig-
het med bestämmelserna om byggande samt 
det beviljade tillståndet. Personen i fråga 
skall ha tillräckliga förutsättningar att genom-
föra projektet med hänsyn till dess svårig-
hetsgrad samt ha tillgång till kompetent per-
sonal. 

119 § 

Omsorgsplikt för den som påbörjar ett bygg-
projekt  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till 
att byggnaden planeras och byggs i enlighet 
med de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller byggande samt i enlighet med det be-
viljade tillståndet. Den som påbörjar ett 
byggprojekt ska ha tillräckliga förutsättningar 
att genomföra projektet med hänsyn till dess 
svårighetsgrad.  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska ock-
så se till att det för byggprojektets del finns 
projekterare och arbetsledare som uppfyller 
behörighetsvillkoren och att även andra ak-
törer inom byggprojektet har tillräcklig sak-
kunskap och yrkesskicklighet med hänsyn till 
uppgifternas svårighetsgrad. 

 
120 § 

Utformning av byggnader 

 
 
 
 
 
 

120 §

Beskrivningar av byggprojekt 

Beskrivningarna av byggprojekt omfattar 
en projektbeskrivning och specialbeskriv-
ningar.  

Projektbeskrivningen innehåller byggna-
dens huvudritningar, som inbegriper en situ-
ationsplan samt planritningar, sektionsrit-
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Beskrivningen av ett byggprojekt skall utar-
betas så att den uppfyller kraven i denna lag 
och de bestämmelser som utfärdas med stöd 
av den samt kraven på god byggnadssed. 
Vid utformningen av byggnaden skall det fin-
nas en kompetent person som ansvarar för ut-
formningen som helhet och dess kvalitet och 
som ser till att projektbeskrivningen och spe-
cialbeskrivningarna utgör en helhet som upp-
fyller de krav som ställs på den (huvudprojek-
terare). 

Den som ansvarar för respektive specialbe-
skrivning skall se till att beskrivningen upp-
fyller de krav som ställs på den. Har en spe-
cialbeskrivning utarbetats av flera personer, 
skall en av dem utses till ansvarig projektera-
re för den helhet som detta specialområde ut-
gör. 

ningar och fasadritningar. Specialbeskriv-
ningarna inbegriper övriga behövliga rit-
ningar, beräkningar och utredningar. 

Beskrivningarna av byggprojekt ska utar-
betas så att de uppfyller kraven i de bestäm-
melser och föreskrifter som gäller byggande 
och kraven på god byggnadssed. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
utformningen av beskrivningarna av bygg-
projekt får utfärdas genom förordning av 
miljöministeriet. 

 
 120 a § 

Huvudprojekterare 

Vid planeringen av byggande ska det fin-
nas en huvudprojekterare som ansvarar för 
planeringen som helhet och planeringens 
kvalitet. Huvudprojekteraren ska under 
byggprojektets gång se till att projektbe-
skrivningen och specialbeskrivningarna ut-
gör en helhet så att kraven i de bestämmelser 
och föreskrifter som gäller byggande och 
kraven på god byggnadssed blir uppfyllda.  

Huvudprojekteraren ska även se till att den 
som påbörjar ett byggprojekt får information 
om de omständigheter vid planeringen som 
är relevanta med tanke på omsorgsplikten. 

Närmare bestämmelser om huvudprojekte-
rarens uppgifter får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

 
 120 b §  

Byggprojekterare 

Vid planeringen av byggande ska det fin-
nas en byggprojekterare som ansvarar för 
projektbeskrivningen. Byggprojekteraren ska 
se till att han eller hon har tillgång till de ut-
gångsuppgifter som behövs vid planeringen 
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och att projektbeskrivningen uppfyller kraven 
i de bestämmelser och föreskrifter som gäller 
byggande och kraven på god byggnadssed. 
Dessutom ska byggprojekteraren föra in 
eventuella ändringar under byggnadsarbetets 
gång i projektbeskrivningen och med avseen-
de på projektbeskrivningens innehåll utarbe-
ta byggnadens bruks- och underhållsanvis-
ningar enligt 117 i §. 

 
 120 c § 

Specialprojekterare 

Behövliga specialbeskrivningar utarbetas 
av en specialprojekterare. Specialprojektera-
ren ska se till att han eller hon har tillgång 
till de utgångsuppgifter som behövs vid pla-
neringen och att specialbeskrivningen upp-
fyller kraven i de bestämmelser och föreskrif-
ter som gäller byggande och kraven på god 
byggnadssed. Dessutom ska specialprojekte-
raren föra in ändringar under byggnadsar-
betets gång i specialbeskrivningen och för 
sitt eget specialområdes del utarbeta bygg-
nadens bruks- och underhållsanvisningar en-
ligt 117 i §. 

Om en specialbeskrivning har utarbetats av 
fler än en specialprojekterare, ska den som 
påbörjar byggprojektet utse en av dem till 
ansvarig specialprojekterare för den helhet 
som detta specialområde utgör. Den ansva-
rige specialprojekteraren ska se till att sepa-
rat uppgjorda delar av en beskrivning bildar 
en fungerande helhet.  

 
 120 d §

Projekteringsuppgifternas svårighetsklasser 

Projekteringsuppgifterna är uppdelade i 
svårighetsklasserna krävande projekterings-
uppgift, sedvanlig projekteringsuppgift och 
ringa projekteringsuppgift. 

Svårighetsklassen bestäms utifrån projekte-
ringsuppgiftens arkitektoniska, funktionella 
och tekniska krav, byggnadens och utrymme-
nas användningsändamål, de egenskaper 
som hänför sig till byggnadens sundhet och 
energiprestanda samt de byggnadsfysikaliska 
egenskaperna, byggnadens storlek, bygg-
nadsskyddet samt belastningarna och brand-
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belastningarna, planerings-, kalkylerings- 
och dimensioneringsmetoderna, komplexite-
ten hos de bärande konstruktionerna och de 
krav som miljön och byggnadsplatsen ställer. 

Utöver vad som bestäms i 1 mom., kan en 
projekteringsuppgifts svårighetsklass vara 
synnerligen krävande om någon av faktorer-
na i 2 mom. visar att projekteringsuppgiften 
är exceptionellt krävande. 

Inom samma byggprojekt kan det finnas 
projekteringsuppgifter som hör till olika svå-
righetsklasser. 

Närmare bestämmelser om bestämmande 
av svårighetsklassen för projekteringsuppgif-
ter får utfärdas genom förordning av miljö-
ministeriet. 

 
 120 e §

Behörighetsvillkor för projekterare 

Projekterarna ska vara fysiska personer. 
Behörighetsvillkoren för byggprojekterare 

och specialprojekterare är 
1) i krävande projekteringsuppgifter för 

projekteringsuppgiften lämplig högskoleex-
amen inom byggbranschen eller det tekniska 
området, tidigare examen inom yrkesutbild-
ning på högre nivå eller motsvarande exa-
men samt minst fyra års erfarenhet av sed-
vanliga projekteringsuppgifter och minst två 
års erfarenhet av att biträda i krävande pro-
jekteringsuppgifter,  

2) i sedvanliga projekteringsuppgifter för 
projekteringsuppgiften lämplig examen inom 
byggbranschen eller det tekniska området, 
som åtminstone motsvarar nivån för den tidi-
gare teknikerexamen eller motsvarande exa-
men, samt minst tre års erfarenhet av att bi-
träda i minst sedvanliga projekteringsuppgif-
ter,  

3) i ringa projekteringsuppgifter tillräckli-
ga kunskaper med hänsyn till byggnadsobjek-
tets och projekteringsuppgiftens art och om-
fattning. 

Behörighetsvillkor för byggprojekterare 
och specialprojekterare i synnerligen krä-
vande projekteringsuppgifter är för projekte-
ringsuppgiften lämplig högre högskoleexa-
men inom byggbranschen eller det tekniska 
området samt minst sex års erfarenhet av 
krävande projekteringsuppgifter och minst 
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tre års erfarenhet av att biträda i synnerligen 
krävande projekteringsuppgifter. 

Huvudprojekteraren ska ha behörighet för 
minst samma svårighetsklass som byggpro-
jekteraren eller specialprojekteraren ska ha 
för den mest krävande projekteringsuppgiften 
inom byggprojektet i fråga. Huvudprojekte-
raren ska dessutom ha den sakkunskap och 
den yrkesskicklighet som behövs för att leda 
samordningen av beskrivningarna. 

Huvudparten av den erfarenhet som krävs 
enligt 2 och 3 mom. ska vara erfarenhet av 
projekteringsuppgifter inom projekterings-
området i fråga. Den som planerar repara-
tioner eller ändringsarbeten ska ha erfaren-
het av projekteringsuppgifter som avser re-
parationer eller ändringar. 

 
 
 120 f § 

Bedömning av en projekterares behörighet 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska bedöma 
om den anmälda projekteraren har behörig-
het enligt 120 d och 120 e § för uppgiften i 
fråga.  

Byggnadstillsynsmyndigheten ska på begä-
ran fatta ett beslut om projekterarens behö-
righet för projekteringsuppgiften i fråga. 

 
 120 g §

Anmälan av projekterare  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se-
nast i samband med ansökan om bygglov 
skriftligen anmäla den valda huvudprojekte-
raren och byggprojekteraren till byggnads-
tillsynsmyndigheten. Anmälan ska innehålla 
projekterarens samtycke till uppgiften samt 
de uppgifter om projekterarens utbildning 
och erfarenhet som behövs för att bedöma 
hans eller hennes behörighet.  

Den anmälan som gäller specialprojekte-
raren ska göras innan specialbeskrivningen 
lämnas till byggnadstillsynsmyndigheten. På 
anmälan tillämpas dessutom vad som i 1 
mom. föreskrivs om innehållet i anmälan. 

Den som påbörjar byggprojektet ska göra 
en skriftlig anmälan till byggnadstillsyns-
myndigheten också om en projekterare byts 
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under ett pågående byggprojekt. På anmälan 
tillämpas dessutom vad som i 1 mom. före-
skrivs om innehållet i anmälan. 

Närmare bestämmelser om innehållet i de 
anmälningar som avses i 1 och 2 mom. får 
utfärdas genom förordning av miljöministe-
riet.   

 
 

121 § 

Inledande möte 

I bygglovet eller vid ett möte som vid be-
hov ordnas innan byggnadsarbetet påbörjas 
kan det preciseras vad som krävs av den som 
inleder ett byggprojekt för att omsorgsplikten 
skall bli uppfylld. I samband med det kan 
också den som inleder byggprojektet avkrä-
vas en utredning om vilka åtgärder som vid-
tagits för att säkra kvaliteten på byggandet. 

Närmare bestämmelser om det inledande 
mötet och kvalitetssäkringsutredningen utfär-
das genom förordning. 

121 § 

Inledande möte 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i bygg-
lovet vid behov bestämma att det ska ordnas 
ett inledande möte inför ett byggnadsarbete. 
Vid bedömningen av om ett inledande möte 
behövs beaktas byggprojektets svårighets-
grad och sakkunskapen och yrkesskicklighe-
ten hos dem som genomför projektet samt 
andra faktorer som medverkar till ett gott 
slutresultat av byggandet. Ett inledande möte 
kan även ordnas i samband med projekt som 
kräver ett tillstånd för miljöåtgärder. 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att det inledande mötet hålls innan bygg-
nadsarbetet påbörjas. Vid det inledande mö-
tet ska åtminstone byggnadstillsynsmyndig-
hetens representant, den som påbörjar bygg-
projektet eller en representant för denna, hu-
vudprojekteraren för byggnaden samt den 
ansvarige arbetsledaren vara närvarande.  

Vid det inledande mötet konstateras och 
protokollförs de skyldigheter som gäller den 
som påbörjar byggprojektet, de centrala ak-
törerna i planeringen och byggnadsarbetet 
och deras granskningsuppgifter, myndighets-
syn och myndighetsinspektioner samt övriga 
utredningar och åtgärder som behövs med 
tanke på kvaliteten på byggandet. De förfa-
randen som avtalats vid det inledande mötet 
ska iakttas i byggnadsarbetet.  

 
 121 a § 

Kvalitetssäkringsutredning 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i bygglo-
vet eller på basis av det inledande mötet krä-
va att den som påbörjar ett byggprojekt läm-
nar en separat kvalitetssäkringsutredning om 
åtgärderna för att säkra kvaliteten på byg-
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gandet. En kvalitetssäkringsutredning kan 
krävas om ett byggprojekt eller en del av det 
är synnerligen krävande eller om det på ba-
sis av de förfaranden som avtalats vid det in-
ledande mötet inte är motiverat att anta att 
ett slutresultat i enlighet med de bestämmel-
ser och föreskrifter som gäller byggande 
uppnås vid byggandet.  

Kvalitetssäkringsutredningen ska innehålla 
väsentliga uppgifter om de åtgärder med vil-
ka det säkerställs att ett slutresultat i enlighet 
med de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller byggande uppnås vid byggandet. De 
förfaranden som anges i kvalitetssäkringsut-
redningen ska iakttas i byggnadsarbetet. Den 
som påbörjar byggprojektet ska foga kvali-
tetssäkringsutredningen till det inspektions-
protokoll för bygget som avses i 150 f §. 

Närmare bestämmelser om kvalitetssäk-
ringsutredningens innehåll får utfärdas ge-
nom förordning av miljöministeriet. 

 
122 § 

Byggarbetsledning 

Vid byggnadsarbete som kräver tillstånd el-
ler annat godkännande av myndigheterna 
skall det finnas en person som är ansvarig för 
utförandet av arbetet och dess kvalitet och 
som leder byggnadsarbetet och ser till att det 
utförs i enlighet med bestämmelserna och fö-
reskrifterna om byggande samt det beviljade 
tillståndet och god byggnadssed (ansvarig ar-
betsledare). Vid behov skall det vid bygg-
nadsarbete finnas arbetsledare för specialom-
råden enligt vad som bestäms genom förord-
ning. 

Den ansvarige arbetsledaren och arbetsleda-
ren för ett specialområde godkänns av kom-
munens byggnadstillsynsmyndighet. Bygg-
nadsarbetet får inte påbörjas eller fortsätta, 
om inte en ansvarig arbetsledare har god-
känts. Godkännandet skall återkallas, om det 
är motiverat på grund av att uppgifterna för-
summats eller av någon annan motsvarande 
orsak. 

122 § 

Ansvarig arbetsledare 

Vid byggnadsarbete som kräver bygglov 
ska det finnas en ansvarig arbetsledare som 
leder byggnadsarbetet. Vid byggnadsarbete 
som kräver åtgärdstillstånd ska det finnas en 
ansvarig arbetsledare endast om detta är 
nödvändigt av orsaker som har att göra med 
säkerheten eller sundheten vid användningen 
av det objekt som ska byggas eller landskaps- 
och miljöaspekter. 

Den ansvarige arbetsledaren ska ansvara 
för byggnadsarbetet som helhet och dess kva-
litet och se till att byggnadsarbetet utförs i 
enlighet med det beviljade tillståndet, i enlig-
het med de bestämmelser och föreskrifter 
som gäller byggande och i enlighet med god 
byggnadssed. 

Den ansvarige arbetsledaren ska se till att 
en anmälan om påbörjande av byggnadsar-
bete görs till byggnadstillsynsmyndigheten 
och att inspektionsprotokollet för bygget 
hålls uppdaterat på byggplatsen. 

Närmare bestämmelser om den ansvarige 
arbetsledarens arbetsledningsuppgifter och 
innehållet i anmälningsskyldigheten får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
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 122 a § 

Arbetsledare för specialområden 

Vid byggnadsarbete som kräver bygglov 
ska det utöver en ansvarig arbetsledare fin-
nas arbetsledare som ansvarar för byggandet 
av en fastighets vatten- och avloppsanord-
ningar samt ventilationsanordningar, om 
detta behövs på grund av svårighetsgraden 
för byggandet av anordningarna.  

Om det byggnadsarbete som kräver bygg-
lov eller en del av det är krävande, kan 
byggnadstillsynsmyndigheten i bygglovet, vid 
det inledande mötet eller av särskilda skäl 
under byggnadsarbetet bestämma att det vid 
byggnadsarbetet också ska finnas arbetsle-
dare för andra specialområden.  

Arbetsledaren för ett specialområde ska se 
till att byggnadsarbetet inom specialområdet 
i fråga utförs i enlighet med det beviljade 
tillståndet, i enlighet med de bestämmelser 
och föreskrifter som gäller byggande och i 
enlighet med god byggnadssed. 

Närmare bestämmelser om arbetslednings-
uppgifterna för arbetsledarna för de olika 
specialområdena får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

 
 122 b §

Arbetsledningsuppgifternas svårighetsklasser 

Arbetsledningsuppgifterna inom ett bygg-
nadsarbete är uppdelade i svårighetsklasser 
på basis av byggnadens och utrymmenas an-
vändningsändamål, byggnadsskyddet, bygg-
nadens storlek, de byggnadsfysikaliska egen-
skaperna och de egenskaper som hänför sig 
till byggnadens sundhet, belastningarna och 
brandbelastningarna, planeringsmetoderna, 
komplexiteten hos de bärande konstruktio-
nerna, de krav som miljön och byggnadsplat-
sen ställer samt byggnadsförhållandena och 
de metoder som används i arbetet. 

Svårighetsklasserna är krävande arbets-
ledningsuppgift, sedvanlig arbetslednings-
uppgift och ringa arbetsledningsuppgift.  

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom., 
kan en arbetsledningsuppgifts svårighets-
klass vara synnerligen krävande om någon 
av faktorerna i 1 mom. visar att arbetsled-
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ningsuppgiften är exceptionellt krävande.  
Inom samma byggprojekt kan det finnas 

arbetsledningsuppgifter som hör till olika 
svårighetsklasser. 

Närmare bestämmelser om bestämmande 
av svårighetsklassen för arbetsledningsupp-
gifter får utfärdas genom förordning av mil-
jöministeriet. 

 
 122 c § 

Behörighetsvillkor för arbetsledare 

Behörighetsvillkoren för ansvariga arbets-
ledare och arbetsledare för specialområden 
är 

1) i krävande arbetsledningsuppgifter för 
uppgiften lämplig högskoleexamen inom 
byggbranschen eller det tekniska området, 
tidigare examen inom yrkesutbildning på 
högre nivå eller motsvarande examen eller 
tidigare teknikerexamen eller motsvarande 
examen; dessutom ska arbetsledaren med 
beaktande av byggnadsobjektets art och upp-
giftens svårighetsgrad ha tillräcklig erfaren-
het av och förtrogenhet med arbetslednings-
uppgifter inom området i fråga,  

2) i sedvanliga arbetsledningsuppgifter för 
uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen inom 
byggbranschen eller det tekniska området el-
ler tidigare examen inom yrkesutbildning på 
högre nivå eller motsvarande examen eller 
tidigare teknikerexamen eller motsvarande 
examen eller motsvarande kunskaper som vi-
sats på annat sätt; dessutom ska arbetsleda-
ren med beaktande av byggnadsobjektets art 
och uppgiftens svårighetsgrad ha tillräcklig 
erfarenhet inom byggbranschen,  

3) ringa arbetsledningsuppgifter får skötas 
av en person som saknar ovan avsedd exa-
men, men som i övrigt kan anses ha de förut-
sättningar som behövs för uppgiften.  

Behörighetsvillkor för arbetsledare i syn-
nerligen krävande arbetsledningsuppgifter är 
för uppgiften lämplig högskoleexamen inom 
byggbranschen eller det tekniska området el-
ler tidigare examen inom yrkesutbildning på 
högre nivå eller motsvarande examen samt 
dessutom tillräcklig erfarenhet av och god 
förtrogenhet med krävande arbetslednings-
uppgifter inom området i fråga. 
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 122 d § 

Ansökan om godkännande av arbetsledare  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska an-
söka om byggnadstillsynsmyndighetens god-
kännande av den ansvarige arbetsledaren in-
nan byggnadsarbetet påbörjas. Den som på-
börjar byggprojektet ska ansöka om godkän-
nande av en arbetsledare för ett specialom-
råde innan byggnadsarbetet inom specialom-
rådet i fråga påbörjas. 

I ansökan ska det visas att arbetsledaren 
har behörighet för arbetsledningsuppgiften i 
fråga. Till den ansökan som gäller den an-
svarige arbetsledaren ska det fogas en skrift-
lig anmälan, där arbetsledaren förbinder sig 
att som ansvarig leda byggnadsarbetet. 

 
 122 e § 

Godkännande av arbetsledare 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska godkän-
na den ansvarige arbetsledaren eller en ar-
betsledare för ett specialområde om han eller 
hon uppfyller behörighetsvillkoren i 122 c §.  

Byggnadstillsynsmyndigheten ska återkalla 
godkännandet, om det är motiverat på grund 
av att uppgifterna försummats eller av någon 
annan motsvarande orsak.  

Om byggnadstillsynsmyndigheten högst 
fem år tidigare har godkänt en person som 
ansvarig arbetsledare eller arbetsledare för 
ett specialområde för ett motsvarande bygg-
projekt i kommunen, behövs inte något nytt 
godkännande. Då räcker en anmälan till 
byggnadstillsynsmyndigheten om att perso-
nen i fråga är ansvarig arbetsledare eller ar-
betsledare för ett specialområde samt en an-
mälan som avses i 122 d § 2 mom. 

 
 122 f § 

När arbetsledarens uppgifter börjar och 
upphör 

Uppgifterna och ansvaret för den 
ansvarige arbetsledaren och en arbetsledare 
för ett specialområde börjar omedelbart efter 
det att han eller hon har godkänts eller 
anmälan om arbetsledaren har gjorts, och 
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upphör i och med slutsynen. Arbetsledaren 
kan före slutsynen få befrielse från 
uppgifterna endast genom en skriftlig 
begäran hos byggnadstillsynsmyndigheten 
eller genom att byggnadstillsynsmyndigheten 
godkänner en annan person i stället för 
arbetsledaren.  

 
123 § 

Uppgifternas svårighetsgrad och behörighe-
ten för dem som deltar i byggprojekt 

Den som utarbetar projektbeskrivningar 
och specialbeskrivningar samt den ansvarige 
arbetsledaren för byggnadsarbetet och ar-
betsledaren för ett specialområde skall ha 
den utbildning och erfarenhet som byggpro-
jektets art och uppgiftens svårighetsgrad för-
utsätter. 

Den behörighet som planeringen kräver 
bedöms på grundval av byggnadens och loka-
lernas avsedda ändamål, belastningarna och 
brandbelastningarna, planerings-, kalkyle-
rings- och dimensioneringsmetoderna, miljö-
kraven samt på grundval av hur mycket pla-
neringslösningarna avviker från det normala. 
Den behörighet som ledningen av byggnads-
arbetet kräver bedöms inte bara på grundval 
av det ovan föreskrivna utan också på grund-
val av byggnadsförhållandena och de speci-
almetoder som används i arbetet. 

Planerings- och arbetsledningsuppgifter 
kan indelas i svårighetsklasser för bestäm-
mande av den minimibehörighet som behövs. 
Bestämmelser om minimibehörigheten utfär-
das genom förordning och närmare föreskrif-
ter och anvisningar ges i Finlands byggbe-
stämmelsesamling. 

123 § 

Uppgifternas svårighetsgrad och behörighe-
ten för dem som deltar i byggprojekt 

 
 
 

Upphävs 123 §. 
 

 
131 § 

Ansökan om bygglov 

Bygglov söks skriftligen. Till ansökan skall 
fogas en utredning om att sökanden innehar 
byggplatsen samt byggnadens huvudritningar 
vars riktighet projekteraren intygar med sin 
namnteckning. Av sökanden kan vid behov 
krävas även andra utredningar som är nöd-
vändiga för att avgöra ansökan. 

Närmare bestämmelser om ansökan om till-

131 § 

Ansökan om bygglov 

Bygglov söks skriftligen hos byggnadstill-
synsmyndigheten. Till ansökan om bygglov 
ska fogas 

1) utredning om att sökanden har besitt-
ningsrätt till byggplatsen, 

2) de huvudritningar som ingår i projektbe-
skrivningen och vars riktighet byggprojekte-
raren intygar med sin namnteckning. 
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stånd och om de projektbeskrivningar som 
behövs i samband med ansökan utfärdas ge-
nom förordning. 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan med be-
aktande av projektets art och omfattning vid 
behov kräva att det till ansökan om bygglov 
även fogas 

1) ett utdrag ur grundkartan över området 
eller, när det byggs på detaljplanerat områ-
de, ett utdrag ur detaljplanen samt ett utdrag 
ur fastighetsregistret och vid behov en tomt-
karta, om inte byggnadstillsynsmyndigheten 
redan har tillgång till dem, 

2) utredning om byggplatsens grundlägg-
nings- och grundbottenförhållanden samt det 
grundläggningssätt som dessa förutsätter och 
om andra behövliga åtgärder, 

3) en energiutredning, 
4) utredning om byggplatsens hygieniska 

förhållanden och höjdläge, 
5) utredning om byggnadens skick som ut-

arbetats av en kompetent person,  
6) annan väsentlig utredning som behövs 

för avgörandet av ansökan om bygglov.  
Närmare bestämmelser om innehållet i och 

utformningen av huvudritningar och utred-
ningar får utfärdas genom förordning av mil-
jöministeriet. 

 
134 § 

Behandling av ansökan om bygglov 

— — — — — — — — — — — — — —  
I bygglovet kan bestämmas att specialbe-

skrivningar skall utarbetas och tillställas 
byggnadstillsynsmyndigheten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Upphävs 134 § 3 mom. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 134 a §  

Lämnande av specialbeskrivningar 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i bygg-
lovet, vid det inledande mötet eller av sär-
skilda skäl under byggnadsarbetet bestämma 
att specialbeskrivningar som behövs på 
grund av byggprojektets art eller omfattning 
ska utarbetas och lämnas in. 

 Om byggnadstillsynsmyndigheten har be-
stämt att en specialbeskrivning ska lämnas in 
ska den som påbörjar byggprojektet se till att 
beskrivningen lämnas in till byggnadstill-
synsmyndigheten innan det arbetsskede som 
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beskrivningen gäller påbörjas. 
Närmare bestämmelser om innehållet i och 

utformningen av specialbeskrivningarna får 
utfärdas genom förordning av miljöministe-
riet. 

 
149 § 

Utförande av och tillsyn över byggnadsarbete 

Ett byggnadsarbete skall utföras så att det 
uppfyller de krav som ställs i denna lag och i 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
samt kraven på god byggnadssed. 

Myndigheternas tillsyn över ett byggnads-
arbete börjar när det tillståndsbelagda bygg-
nadsarbetet påbörjas och upphör i och med 
slutsynen. Tillsynen gäller, i de arbetsskeden 
och i den omfattning som myndigheten be-
stämmer, omständigheter som är av betydelse 
för ett gott slutresultat av byggandet. 

Innan byggnadsarbetet påbörjas skall en 
anmälan om det göras till den kommunala 
byggnadstillsynsmyndigheten (anmälan om 
påbörjande av byggnadsarbete). Närmare be-
stämmelser om påbörjandet av byggnadsar-
bete utfärdas genom förordning. 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan på ansö-
kan och efter att ha hört sökandens granne 
meddela tillstånd för att använda grannens 
område för byggnadsarbete eller utförande 
av andra åtgärder som är nödvändiga för den 
sökande, om det inte orsakar grannen nämn-
värd olägenhet eller störning. Sökanden skall 
efter åtgärden iståndsätta och återställa 
grannens område i det skick i vilket det var 
före åtgärden. 

149 §  

Byggnadsarbetet och tillsynen 

Byggnadsarbete ska utföras så att det upp-
fyller kraven i de bestämmelser och föreskrif-
ter som gäller byggande och kraven på god 
byggnadssed. 

Myndigheternas tillsyn över ett byggnads-
arbete börjar när det tillståndspliktiga bygg-
nadsarbetet påbörjas och upphör i och med 
slutsynen. Tillsynen gäller, i de arbetsskeden 
och i den omfattning som myndigheten be-
stämmer, omständigheter som är av betydelse 
för ett gott slutresultat av byggandet. 

 
 149 a § 

Användning av grannens område 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan på 
ansökan och efter att ha hört sökandens 
granne meddela tillstånd för att använda 
grannens område för utförande av 
byggnadsarbete eller andra åtgärder som är 
nödvändiga för sökanden, om inte detta 
orsakar grannen nämnvärd olägenhet eller 
störning. Sökanden ska efter åtgärden 
iståndsätta och återställa grannens område i 
det skick i vilket det var före åtgärden. 
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 149 b § 

Utmärkning av byggnadens plats 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska vid be-
hov i bygglovet bestämma att den behöriga 
myndigheten i kommunen innan byggandet 
påbörjas ska se till att byggnadens plats och 
höjdläge märks ut i enlighet med de godkän-
da ritningarna. 

 
 149 c § 

Påbörjande av byggnadsarbete 

Innan byggnadsarbete som kräver tillstånd 
eller anmälan påbörjas ska en anmälan om 
påbörjande av byggnadsarbete göras till 
byggnadstillsynsmyndigheten. Någon anmä-
lan om påbörjande av byggnadsarbete behö-
ver dock inte göras om det har hållits ett in-
ledande möte innan byggnadsarbetet påbör-
jas. 

Ett byggnadsarbete anses ha påbörjats när 
arbetena med gjutningen av grunden till en 
byggnad inleds eller när byggnadsdelar som 
hör till grunden monteras. Vid reparationer 
och ändringar av en byggnad anses bygg-
nadsarbetet ha påbörjats när rivningen eller 
byggandet av konstruktioner eller byggnads-
delar inleds. 

Ett byggnadsarbete får inte inledas innan 
den ansvariga arbetsledaren och vid behov 
arbetsledaren för ett specialområde har god-
känts. Byggnadsarbetet ska avbrytas tills en 
ny arbetsledare har utsetts för projektet, om 
godkännandet av arbetsledaren återkallas el-
ler arbetsledaren avgår. 

 
 149 d § 

Åtgärder som får utföras innan 
byggnadsarbetet påbörjas 

Grävning, sprängning, trädfällning eller 
andra jämförbara förberedande åtgärder kan 
utföras innan byggnadsarbetet påbörjas med 
iakttagande av vad som föreskrivs om till-
stånd för miljöåtgärder. Också sådana förbe-
redande åtgärder ska anmälas till byggnads-
tillsynsmyndigheten innan de påbörjas.  
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Pålningsarbete för grunden till en byggnad 
kan i enlighet med en pålningsplan som läm-
nats till byggnadstillsynsmyndigheten utföras 
innan byggnadsarbetet påbörjas. Innan pål-
ningsarbetet påbörjas ska en anmälan om det 
göras till byggnadstillsynsmyndigheten. För 
pålningsarbete som utförs innan byggnads-
arbetet påbörjas ska det finnas en av bygg-
nadstillsynsmyndigheten godkänd ansvarig 
arbetsledare eller arbetsledare för special-
området.  

 
150 § 

Myndigheternas inspektioner 

Bestämmelser om utmärkning av en bygg-
nads plats och höjdläge, kontroll av dessa ef-
ter att grunden till byggnaden blivit lagd samt 
om syner som skall förrättas under bygg-
nadsarbetet utfärdas i tillståndet för byggan-
det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om en syn eller inspektion har gett anled-
ning till anmärkningar, skall det utfärdas 
skriftliga bestämmelser om nödvändiga åt-
gärder och om den tid inom vilken ett miss-
förhållande eller fel skall avlägsnas eller kor-
rigeras. Den som saken gäller har rätt att ge-
nom rättelseyrkande föra en sådan bestäm-
melse till kommunens byggnadstillsynsmyn-
dighet. 

För att säkerställa att byggandet utförs på 
behörigt sätt och för att verifiera inspektio-
nerna förs på byggplatsen ett inspektionspro-
tokoll för bygget. I det görs anteckningar om 
syner, om inspektioner som myndigheten för-
rättat samt om sådana inspektioner av ar-
betsprestationer för vilka det bestämts att nå-
gon enskild är ansvarig. 

150 §  

Myndighetssyn 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i till-
ståndet för byggandet bestämma att det ska 
förrättas en grundbottensyn, lägessyn, kon-
struktionssyn samt värme-, vatten- och venti-
lationssyn, om detta behövs för att övervaka 
ett byggnadsarbete. 

Den tjänsteinnehavare som förrättar synen 
reder ut om de åtgärder, inspektioner och ut-
redningar som hör till ett visst byggnadsar-
betsskede har utförts och om åtgärder som 
förutsätts med anledning av uppdagade miss-
förhållanden eller brister har vidtagits. Den 
som påbörjar byggprojektet eller dennes re-
presentant samt den ansvarige arbetsledaren 
ska vara närvarande vid synen. Projekterare 
och arbetsledare för ett specialområde ska 
vara närvarande vid synen om deras sakkun-
skap behövs för utredning av en sak som sy-
nen gäller. 

Om en syn ger anledning till en anmärk-
ning, ska den tjänsteinnehavare som förrättat 
synen skriftligen förordna om behövliga åt-
gärder och om den tid inom vilken ett miss-
förhållande eller fel ska avhjälpas eller kor-
rigeras. Bestämmelser om en parts rätt att 
yrka rättelse av förordnandet hos byggnads-
tillsynsmyndigheten finns i 187 §.   

Syn får förrättas i utrymmen som används 
för boende av permanent natur endast om det 
är nödvändigt för utredning av den sak som 
synen gäller. 

Närmare bestämmelser om förrättande av 
syn får utfärdas genom förordning av miljö-
ministeriet. 
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Bestämmelser om de syner och inspektioner 
som krävs för att övervaka ett byggnadsarbe-
te utfärdas genom förordning. 
 
 150 a § 

Myndighetsinspektioner under 
byggnadsarbetet 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan bestäm-
ma att det utöver syn även ska förrättas 
andra inspektioner, om detta är nödvändigt 
för att övervaka att tillståndsbestämmelser-
na, beskrivningarna eller de bestämmelser 
och föreskrifter som gäller byggande iakttas. 
Byggnadstillsynsmyndigheten bestämmer om 
inspektionerna i tillståndet för byggandet, vid 
det inledande mötet eller av särskilda skäl 
under byggnadsarbetet. 

Om en inspektion ger anledning till an-
märkningar, ska tjänsteinnehavaren skriftli-
gen förordna om behövliga åtgärder och om 
den tid inom vilken ett missförhållande eller 
fel ska avhjälpas eller korrigeras. Bestäm-
melser om en parts rätt att yrka rättelse av 
förordnandet hos byggnadstillsynsmyndighe-
ten finns i 187 §.  

En inspektion får förrättas i utrymmen som 
används för boende av permanent natur en-
dast om det är nödvändigt för utredning av 
den sak som inspektionen gäller. 

 
 150 b § 

Sakkunniggranskning 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan på ansö-
kan tillåta att den som påbörjar ett byggpro-
jekt eller en sakkunnig som är anställd hos 
denne granskar att byggnadsarbetet överens-
stämmer med beskrivningarna.   

Den som utför sakkunniggranskningen ska 
ha den utbildning och erfarenhet som behövs 
för granskningen, och han eller hon ska 
skriftligen ge sitt samtycke till gransknings-
uppgiften.  

Granskningen ska antecknas i det inspek-
tionsprotokoll för bygget som avses i 150 f §. 

Sakkunniggranskningen inskränker inte 
byggnadstillsynsmyndighetens behörighet att 
vid behov ingripa i byggande som strider mot 
tillståndet eller avviker från bestämmelserna. 
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 150 c § 

Extern granskning 

När tillståndsansökan behandlas eller un-
der byggnadsarbetet kan byggnadstillsyns-
myndigheten kräva att den som påbörjar ett 
byggprojekt lägger fram en oberoende sak-
kunnigs utlåtande om huruvida den planera-
de lösningen eller byggandet uppfyller före-
skrivna krav.  

Byggnadstillsynsmyndigheten kan kräva ut-
låtandet om det vid byggandet används så-
dana metoder för planering och genomfö-
rande eller sådana produkter som har bety-
dande inverkan på byggnadens säkerhet, 
sundhet eller långtidshållbarhet, men till-
räcklig säkerhet eller tidigare erfarenhet om 
deras funktionsduglighet saknas. Extern 
granskning kan krävas även när det observe-
ras eller misstänks att ett fel har uppstått el-
ler en försummelse har inträffat vid byggan-
det och verkningarna eller korrigeringen el-
ler avhjälpandet av felet eller försummelsen 
inte tillförlitligt kan bedömas eller genomfö-
ras utan en extern granskning. 

Ett skriftligt beslut om kravet ska ges till 
den som påbörjar byggprojektet. Av beslutet 
ska kravets motivering och innehåll framgå. 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska sva-
ra för kostnaderna för den externa gransk-
ningen. 

 
 150 d §

Särskilt förfarande 

Vid synnerligen krävande byggprojekt kan 
byggnadstillsynsmyndigheten kräva att det 
görs  

1) kvalitetssäkringsutredning enligt 121 a 
§,  

2) sakkunniggranskning enligt150 b §, 
3) extern granskning enligt i 150 c §. 
Dessutom kan byggnadstillsynsmyndighe-

ten kräva att det under en byggnads använd-
ningstid följs och övervakas att byggnaden 
överensstämmer med kraven. 

Det särskilda förfarande som avses i 1 och 
2 mom. kan krävas om objektet är förknippat 
med en särskild risk för att de krav som ställs 
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på strukturell säkerhet, brandsäkerhet, sund-
het eller byggnadsfysikalisk funktion inte kan 
uppfyllas eller att kulturhistoriska värden går 
förlorade.   

Ett särskilt förfarande kan krävas vid upp-
förandet av en ny byggnad samt i samband 
med reparations- eller ändringsarbeten.  

Byggnadstillsynsmyndigheten ska i ett be-
slut om särskilt förfarande ange omfattning-
en av förfarandet och vad det ska avse. 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan bestäm-
ma om det särskilda förfarandet i bygglovet, 
vid det inledande mötet eller av särskilda 
skäl under byggnadsarbetet. 

Närmare bestämmelser om uppföljning och 
övervakning av en byggnad under använd-
ningstiden får utfärdas genom förordning av 
miljöministeriet. 

 
 150 e § 

Avvikelse från en beskrivning under 
byggnadsarbetet 

Byggnadsinspektören eller en annan tjäns-
teinnehavare som kommunen utsett att sköta 
byggnadsinspektörens uppgifter kan under 
byggnadsarbetet ge samtycke till avvikelser 
från de beskrivningar som godkänts i till-
ståndsbeslutet, om inte avvikelsen med hän-
syn till dess art och de bestämmelser och fö-
reskrifter som gäller tillståndsprövning inne-
bär en betydande ändring av tillståndet eller 
påverkar grannarnas ställning. Ändringens 
innehåll och namnet på den tjänsteinnehava-
re som gett sitt samtycke till den ska anteck-
nas i de godkända beskrivningarna. Den 
ändrade beskrivningen ska på begäran läm-
nas till byggnadstillsynsmyndigheten. 

Om avvikelsen från de beskrivningar som 
godkänts i tillståndsbeslutet med hänsyn till 
dess art och bestämmelserna om tillstånds-
prövning innebär en väsentlig ändring av 
tillståndet eller påverkar grannarnas ställ-
ning, ska tillstånd för avvikelsen från be-
skrivningen sökas hos byggnadstillsynsmyn-
digheten. 

Betydande ändringar i specialbeskrivning-
ar under byggnadsarbetet ska, försedda med 
specialprojekterarens underskrift, lämnas till 
byggnadstillsynsmyndigheten innan byggske-
dena i fråga inleds. 
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 150 f § 

Inspektionsprotokoll för bygget 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att det på byggplatsen förs ett inspek-
tionsprotokoll för bygget. 

De ansvariga för olika byggnadsskeden 
som det avtalats om i bygglovet eller vid det 
inledande mötet samt de som inspekterat ar-
betsskedena ska verifiera inspektionerna i in-
spektionsprotokollet för bygget. 

I inspektionsprotokollet ska det även an-
tecknas en motiverad anmärkning, om bygg-
arbetet avviker från bestämmelserna om 
byggandet.   

Närmare bestämmelser om inspektionspro-
tokollets innehåll och de anteckningar som 
ska göras i det får utfärdas genom förord-
ning av miljöministeriet. 

 
 
 

151 § 

Byggherreövervakning och andra enskilda 
granskningar 

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
kan på ansökan tillåta att byggherren i enlig-
het med en godkänd övervakningsplan får an-
förtros att övervaka annat byggande än upp-
förandet av ett bostadshus (byggherreöver-
vakning). När byggnadstillsynsmyndigheten 
godkänner övervakningsplanen beslutar den 
till vilken del myndighetstillsyn inte behövs. 

Byggherren skall se till att övervaknings-
planen följs och att byggnadstillsynsmyndig-
heten i god tid skriftligen underrättas om be-
hov av att avvika från den. Ett beslut om 
byggherreövervakning kan återtas, om det 
upptäcks att det inte föreligger förutsättning-
ar för att ordna tillsynen över byggnadsarbe-
tet på detta sätt. 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan tillåta att 
den som gjort projektbeskrivningen eller ut-
redningen eller någon annan tillräckligt yr-
kesskicklig person anställd hos den som inle-
der byggprojektet kontrollerar att byggnads-
arbetet överensstämmer med projektbeskriv-
ningen (sakkunniggranskning). En utförd 

151 § 

Byggherreövervakning 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan på ansö-
kan bevilja den som påbörjar ett byggprojekt 
tillstånd att själv övervaka byggnadsarbetet 
helt eller delvis enligt den övervakningsplan 
som den som påbörjar byggprojektet lägger 
fram. Övervakningsplanen ska innehålla 
uppgifter om byggprojektet och genomföran-
det av byggherreövervakningen.  

Tillstånd kan beviljas om det på basis av 
övervakningsplanen och den utbildning och 
erfarenhet som den som påbörjar byggpro-
jektet och andra som deltar i byggprojektet 
har kan antas att byggandet genomförs i en-
lighet med bygglovet och de bestämmelser 
och föreskrifter som gäller byggande utan 
någon myndighetstillsyn. Tillstånd får dock 
inte beviljas om det är fråga om byggande av 
ett bostadshus. 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan återkalla 
tillståndet för byggherreövervakning om det 
efter beviljandet framkommer att det inte 
finns förutsättningar för byggherreövervak-
ning.  

Byggherreövervakningen inskränker inte 
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granskning skall verifieras med en anteckning 
i handlingarna. 

När tillståndsansökan behandlas eller un-
der byggnadsarbetet kan byggnadstillsyns-
myndigheten, om det är nödvändigt för att 
bedöma byggprojektet, kräva att sökanden 
skall lägga fram ett sakkunnigutlåtande om 
huruvida den planerade lösningen eller byg-
gandet uppfyller de krav som ställs med stöd 
av denna lag (extern granskning). Den som 
inleder byggprojektet ansvarar för kostna-
derna för detta. 

Godkänd byggherreövervakning eller sak-
kunniggranskning inskränker inte byggnads-
tillsynsmyndighetens behörighet att vid be-
hov ingripa i byggande som strider mot till-
ståndet eller avviker från bestämmelserna och 
föreskrifterna. 

Närmare bestämmelser om byggherreöver-
vakning och om andra granskningar under ti-
den för arbetet utfärdas genom förordning. 

byggnadstillsynsmyndighetens behörighet att 
vid behov ingripa i byggande som strider mot 
tillståndet eller avviker från bestämmelser 
och föreskrifter. Slutsyn ska oberoende av 
byggherreövervakningen förrättas i enlighet 
med 153 §. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
genomförandet av övervakningsplanen får 
utfärdas genom förordning av miljöministeri-
et. 
 

 
 
 
 151 a § 

Skyldigheter vid byggherreövervakning för 
den som påbörjar ett byggprojekt 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att övervakningsplanen följs.  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska göra 
en anmälan till byggnadstillsynsmyndigheten 
när 

1) det i förutsättningarna för godkännande 
av byggherreövervakningen sker en föränd-
ring som kräver en eventuell ny prövning 
från byggnadstillsynsmyndighetens sida,  

2) övervakningsplanen kompletteras, 
3) det i byggnadsarbetet används byggpro-

dukter om vilkas lämplighet man inte har till-
räcklig säkerhet, 

4) det i byggnadsarbetet används nya ar-
betsmetoder som man inte har tidigare all-
män erfarenhet av, 

5) det vid byggandet observeras ett sådant 
fel att en bedömning av reparationsåtgärder-
na kan förutsätta utomstående sakkunskap. 

 
 

153 § 153 § 
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Ibruktagande av byggnader 

En byggnad eller en del av den får inte tas i 
bruk förrän den har godkänts vid slutsynen. 
Inspektioner som baserar sig på annan lag 
och som väsentligt påverkar byggnadens an-
vändningssäkerhet skall utföras tidigare. 

När slutsyn söks skall byggnadens bruks- 
och underhållsanvisning, om det har bestämts 
att en sådan skall utarbetas, vara tillräckligt 
klar och kunna överlämnas till byggnadens 
ägare. 

En byggnad får inte godkännas att tas i 
bruk, om den verksamhet som är avsedd att 
bedrivas där kräver tillstånd enligt miljö-
skyddslagen, förrän detta tillstånd har vunnit 
laga kraft. 

Slutsyn 

En byggnad eller en del av den får inte tas i 
bruk förrän byggnadstillsynsmyndigheten vid 
slutsynen har godkänt den för ibruktagande. 

Slutsyn kan förrättas när den som påbörjat 
byggprojektet har meddelat byggnadstill-
synsmyndigheten att 

1) byggnadsarbetet har slutförts i enlighet 
med bygglovet och de bestämmelser och fö-
reskrifter som gäller byggande, 

2) de syner och inspektioner som bygg-
nadstillsynsmyndigheten beslutat om har för-
rättats och de åtgärder som dessa kräver har 
vidtagits, 

3) inspektioner som baserar sig på annan 
lag och som väsentligt påverkar byggnadens 
användningssäkerhet har utförts och de åt-
gärder som dessa kräver har vidtagits, 

4) de anteckningar som följer av 150 f § 
har gjorts i inspektionsprotokollet för bygget 
och ett sammandrag av inspektionsprotokol-
let har lämnats till byggnadstillsynsmyndig-
heten, 

5) byggnadens bruks- och underhållsanvis-
ningar, om det har bestämts att sådana ska 
utarbetas, är tillräckligt klara och kan över-
lämnas till byggnadens ägare, och 

6) tillståndet enligt miljöskyddslagen, om 
ett sådant behövs för verksamhet i enlighet 
med byggnadens ändamål, har vunnit laga 
kraft. 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska upprätta 
ett protokoll över slutsynen. På slutsynen till-
lämpas dessutom bestämmelserna i 150 § 2 
mom. om vem som ska vara närvarande vid 
synen samt bestämmelserna i 150 § 3 mom. 

Den som påbörjat byggprojektet ska ansö-
ka om förrättande av slutsyn under den tid 
bygglovet är i kraft. 

 
 153 a §

Partiell slutsyn 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan godkän-
na en byggnad eller en del av den för ibruk-
tagande även vid en partiell slutsyn. En för-
utsättning för godkännandet är att bygg-
nadsarbetet endast till ringa delar är ofull-
bordat och att byggnaden eller en del av den 
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uppfyller förutsättningarna enligt 153 § 2 
mom. 2—6 punkten och är säker, sund och 
användbar.  

Byggnadstillsynsmyndigheten ska upprätta 
ett protokoll över den partiella slutsynen. På 
partiell slutsyn tillämpas dessutom bestäm-
melserna i 150 § 2 mom. om vem som ska 
vara närvarande vid synen samt bestämmel-
serna i 150 § 3 och 4 mom. 

Den som påbörjat byggprojektet ska ansö-
ka om förrättande av slutsyn under den tid 
bygglovet är i kraft också när en byggnad el-
ler en del av den godkänns för ibruktagande 
vid en partiell slutsyn. 

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för ibruktagande av en byggnad eller en 
del av den vid en partiell slutsyn får utfärdas 
genom förordning av miljöministeriet. 

 
 153 b § 

Konstaterande av insolvenssäkerhet 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska, i sam-
band med den slutsyn som behövs för god-
kännande av ett bostadshus för ibruktagande, 
konstatera om myndigheten fått ett intyg över 
insolvenssäkerheten enligt 2 kap. 19 § eller 4 
kap. 3 a § i lagen om bostadsköp (843/1994). 

Om något intyg inte har lämnats in ska 
byggnadstillsynsmyndigheten utan dröjsmål 
efter att slutsyn förrättats underrätta Kon-
kurrens- och konsumentverket om saken. 

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas 
också när ett bostadshus eller en del av det 
godkänns för ibruktagande vid en partiell 
slutsyn. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den       20  .  
 
På ärenden där ansökan om bygglov eller 

någon annan tillståndsansökan blivit an-
hängig före ikraftträdandet av denna lag till-
lämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. 

——— 
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2. 

Lag 
om ändring av 7 kap. 7 § i lagen om bostadsköp 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsköp (843/1994) 7 kap. 7 §, sådan den lyder i lag 682/2012, som 

följer: 
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7 kap 

Särskilda stadganden 

7 § 

Intyg över insolvenssäkerhet 

Stiftande delägare och andra i 4 kap. avsed-
da säljare ska se till att byggnadstillsynsmyn-
digheten i samband med slutsyn tillställs ett 
intyg över insolvenssäkerhet som ställts enligt 
2 kap. 19 § eller 4 kap. 3 a §. Den som förva-
rar skyddsdokument eller i 4 kap. 3 a § av-
sedda fall den som beviljat säkerhet ska på 
begäran utfärda ett intyg över säkerheten. Av 
intyget ska framgå vilket byggnadsprojekt in-
tyget gäller, vilket slags säkerhet som har 
ställts och till förmån för vem säkerheten gäl-
ler. Bestämmelser om byggnadstillsynsmyn-
dighetens skyldighet att underrätta Konkur-
rens- och konsumentverket om att intyg sak-
nas finns i Finlands byggbestämmelsesam-
ling. 
 

7 kap. 

Särskilda stadganden 

7 § 

Intyg över insolvenssäkerhet 

Stiftande delägare och andra i 4 kap. av-
sedda säljare ska se till att byggnadstillsyns-
myndigheten i samband med slutsyn tillställs 
ett intyg över insolvenssäkerhet som ställts 
enligt 2 kap. 19 § eller 4 kap. 3 a §. Den som 
förvarar skyddsdokument eller i 4 kap. 3 a § 
avsedda fall den som beviljat säkerhet ska på 
begäran utfärda ett intyg över säkerheten. Av 
intyget ska det framgå vilket byggnadspro-
jekt intyget gäller, vilket slags säkerhet som 
har ställts och till förmån för vem säkerheten 
gäller. Bestämmelser om byggnadstillsyns-
myndighetens skyldighet att underrätta Kon-
kurrens- och konsumentverket om att intyg 
saknas finns i 153 b § i markanvändnings- 
och bygglagen (132/1999). 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den            20   . 
——— 
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