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Den nya beställaransvarslagen trädde i kraft 
1.9.2015 – vilket ansvar har husbolagets styrelse? 

Beställaransvarslagen har ändrat 1.9.2015. Lagen förpliktar 
beställaren, d.v.s. även husbolagets styrelse att göra en 
utredning innan man skriver på ett avtal, att avtalspartnern 
sköter de åligganden som lagen förutsätter.  

Kirkkonummen Huolto Oy uppfyller beställaransvarslagens krav. 

Eftersom beställaransvarslagens förpliktelser mot beställaren 
levererar KH Oy dessa dokument automatiskt åt alla 
avtalskumpaner vecka 37 utan separat begäran. På detta sätt har 
beställaren skött sina åligganden på en gång. 

Beställaren bör bl.a. utreda att samarbetspartnern finns i skatteregistren, arbetsgivarregister 
mervärdesskattregister. 

Beställaren förpliktas utreda samarbetspartnerns handelsregisterutdrag, intyg för pensionsförsäkringar, 
intyg för att pensionsförsäkringarna är betalda samt intyg över betalda skatter. 

Det är lätt att be dessa intyg, därför lönar det sig inte att ta en risk att låta bli att följa lagen. Med att be 
om dessa intyg är den egna positionen tryggad och man löper inte risk att bli bötfälld för att ha försummat 
detta. 

Om t.ex. en skatteskyldig avtalspartner visar sig att vara utan betalningsförmåga kan beställaren utsättas 
för märkbara betalningar pga. försummelser. 

Arbetshälsovården bör vara i skick 

Beställaren förpliktas även att utreda att arbetshälsovården är i skick. Om samarbetspartnern har anställda 
men ingen arbetshälsovård, får man inte göra ett avtal. 

Försummelseavgifterna stiger 

I den nya lagen har avgifterna stigit avsevärt. Summan är 2 000 – 20 000 euro och den höjda avgiften 
20 000 – 65 000 euro. Det som inverkar är bl.a. hur allvarligt man har försummat sina åligganden. 

Dessa avgifter tillämpas i fortsättningen i alla avtal som hör under beställaransvarslagen. 

Regionförvaltningsverket övervakar att lagen uppföljs. 

 

Bilagor Beställaransvar rapport Kirkkonummen Huolto 

 Företagets ekonomiska ställning för 3 senaste år. 
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