
Lösullsentreprenörerna arbetar dels för 

att höja kompetensnivån i branschen ge-

nom att ta fram utbildningar. Dessutom 

driver man kvalitetskontroller.

– Vi ställer också krav på att medlem-

marna följer svenska bygg- och arbets-

rättsliga regler, säger Roger Blomqvist.

Kontrolleras stickprovsvis
Certifieringen Behörig Lösull innebär att 

man som lösullsentreprenör granskas av 

en oberoende kontrollant.

– Vi säkerställer att kunderna får rätt 

material till rätt omfattning och att ar-

betet utförs på rätt sätt så att isolerings- 

och energivärden uppnås. Kunderna ska 

veta att de får ett kvalitetssäkrat arbete 

utfört, säger Roger Blomqvist.

Lars Fahlgren på Gar-Bo, som utför 

tredjepartskontroller, fyller i:

– Vi kontrollerar att det som har avta-

lats är utfört och att det är gjort på rätt 

sätt. Med några enkla redskap kontrolle-

rar vi densitet, tjocklek och så vidare. En 

kontroll gör vi även på isoleringsentre-

prenörens kontor för att kontrollera att 

man har en vilja och förmåga att göra en 

bra arbetsprestation, säger han.

Kontrollprocessen kan lite grovt delas 

upp i en så kallad kontorskontroll som 

omfattar granskning av handlingar, be-

ställningssedlar och ordererkännande.

– Vi får därmed en god bild om före-

taget har ordning på verksamheten eller 

inte. Den andra delen, som inte nödvän-

digtvis sker samtidigt, är att vi kontrolle-

rar hur arbetet utförs på plats hos kund, 

säger Roger Blomqvist.

Finns kontrollråd
Det finns också ett kontrollråd. Det be-

står av en jurist från Sveriges Byggindu-

strier, representant från kontrollorganet, 

fristående teknisk konsult samt adminis-

tratör från Behörig Lösull.

– Det är föreningen som beslutar om 

regelverket och ändringar i detta. Kon-

trollrådet har en neutral roll och ger 

synpunkter och förslag till eventuella re-

videringar i regelverket, säger Lars Tobin, 

på AT Consult, som sitter med i kontroll-

rådet.

Företag som inte lever upp till kraven 

kommer att granskas av kontrollrådet. 

Rådet ger i sin tur då propåer om föränd-

ringar till företaget. I grava fall föreslår 

kontrollrådet till styrelsen att fatta beslut 

i frågor som kan beröra mer omfattan-

de åtgärder exempelvis att inte åberopa 

systemet Behörig Lösull under en period 

eller rent av uteslutning ur systemet.

– En sådan redovisning sker från kon-

trollrådet till styrelsen helt utan känne-

dom för styrelsen om vilket företag som 

avses, säger Lars Tobin.  

Behörig Lösull 
säkrar kvalitén

Tack vare Behörig Lösull slipper beställarna att 
drabbas av ett arbete utfört av entreprenörer som 
inte har rätt kunskap, kompetens, utrustning eller 
förståelse för de risker ett felaktigt utfört arbete 
innebär.

Riskerna kan vara försämrade energivärden, 
fukt- och byggnadsskador samt försämrad 
boendekomfort.

Lars Fahlgren, Gar-Bo.

Lars Tobin, kontrollrådet.

Roger Blomqvist, branschföreningen.

Behörig Lösull är ett kvalitetssäkringssystem som leveran-

törer och installatörer i Lösullsentreprenörerna tagit fram.

– Syftet är att bidra till en sund bransch och en väl funge-

rande marknad där medlemmar kan agera utifrån affärs-

mässigt goda förutsättningar, säger Roger Blomqvist från 

branschföreningen.


