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1. Kontroll av företagets rutiner 
 

I Behörig Lösull regelverkets bilaga 1 finns en mall för kvalitetsmanual vilket anger den 
moment som minst skall finnas. Företag kan därutöver ha olika långtgående ”ambitioner” 
i sitt kvalitetssystem. Den kontroll som görs syftar enbart till att verifiera att Behörig 
Lösulls krav är uppfyllt. Vilka moment som kontrolleras vid en kontroll väljs 
slumpmässigt ut av det kontrollerande företaget. Rådet kan även specificera punkter 
som bör kontrolleras under året. Detta kan baseras på statistik som rapporteras via det 
kontrollerande företaget. 
 
 

• Allmän dokumentation 
o Företaget rutiner relativt detta regelverk 

§ Mottagningskontrollen på företaget 
§ Hantering av ev. materiallager på företaget 
§ Kontroll av behörig personal utför installationer 
§ Godkännandebevis finns för använda material  
§ Arbetsanvisningar från leverantör finns för använda material 
§ Ev. krav på utrustning uppfylls som ställs av leverantör 
§ Avtalsrutiner finns och följs  
§ Hur information till professionella kontra konsumenter sker 
§ Checklistor och installationsprotokoll finns och används 
§ Arkivering 

 
o Hantering av reklamationer 

§ Granskning av relevans i ev. korrigerande åtgärder. 
 
Vid val av objekt nedan sker detta via företagets faktureringslista. Detta skall ske 
slumpmässigt. Urvalet skall ske exempelvis via att kontrollanten efterfrågar 
faktureringsnumren för en viss period och dagen före annonserar detta till installatören. 
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1.1. Öppna bjälklag 
 

Totalt fyra slumpvis ur ”faktureringslistan” utvalda objekt besiktigas avseende  
 

• Utfört isolerarbete 
o Installerad tjocklek genom mätning med fluktförsedd sticka. Vid 

tveksamhet används stick- och plattmetoden. 
o Installerad ytvikt med rammetoden. 

 
• Dokumentation  

o Överensstämmelse kontrolleras gentemot deklarerade värden för objektet 
o Avtalets utformning för objektet 
o Utförd och signerad journalföring avseende egenkontroll och 

installationsprotokoll för objektet. Verifiera speciellt överensstämmelsen av 
förbesiktningen. 

o Märkning av objekt 
 
Öppna bjälklag kan även besiktigas under utförande och kontrollpunkterna anpassas då 
efter arbetets framskridande. 

1.2. Slutna konstruktioner 
 

Den slutna konstruktionen används även för att kontrollera företagets egna rutiner både 
vad avser kontraktsskrivning och utförande. 
 
Totalt ett slumpvis ur ”faktureringslistan” utvalt objekt besiktigas under utförande 
avseende: 
 

• Utfört isolerarbete 
o I de fall möjlighet finns att öppna en konstruktion utan att försämra 

konstruktionens funktion vägs isoleringen i en väl avgränsad sektion. 
Sektionen skall vara minst 0,5m*0,5m i area. 

o Som alternativ bestäms installerad densitet genom att löpande räkna 
säckåtgång på en väl avgränsad volym som är så stor att säckåtgången 
överstiger 5 säckar. 
 

 
• Dokumentation  

o Överensstämmelse kontrolleras gentemot deklarerade värden för objektet 
o Avtalets utformning för objektet 
o Utförd signerad journalföring avseende egenkontroll för objektet 
o Kontroll av överensstämmelse med installationsprotokoll (tillsänds 

besiktningsman efter avslutad installation). 
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1.3. Redovisning av den övervakande kontrollen 
 

Kontrollföretaget skall redovisa vilka kontroller som gjorts och utfallet av denna.  

 

Vid den övervakande kontrollen klassas avvikelserna normalt i 3 kategorier; 

Grav avvikelse som har sin grund i ovilja eller oförmåga att uppfylla regelverket 

1. Väsentlig anmärkning som orsakas av brister i kvalitetsstyrning 
2. Mindre avvikelse som orsakas av ”mänskliga faktorn” och som enkelt kan 

korrigeras. 

 

Resultatet tillsänds kontrollrådet. 

 


