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Branschorganisationen för rivning, håltagning och sanering välkomnar 
Byggmarknadskommissionens initiativ mot kriminalitet och fusk i byggsektorn  
 
 
I dagens DN Debatt (16/9-21) tar Stefan Attefall och Ann-Marie Begler från 
Byggmarknadskommissionen upp problemen i byggsektorn gällande förekomsten av fusk, 
kriminalitet och korruption. Bilden som ges i artikeln är tydlig och visar att det krävs krafttag för 
att komma tillrätta med missförhållandena som råder på många byggarbetsplatser runt om i 
landet.  
I undersökningen som ligger till grund för debattartikeln och som gjorts inom ramen för initiativet 
från Byggmarkandskommissionen konstateras att det ”i hög grad är utlandsregistrerade företag 
som står för kriminaliteten, inte minst företag från Östeuropa”.  
 
Detta är ett känt faktum för de flesta svenskregistrerade företag som verkar inom byggsektorn. 
Många kan vittna om hur det kan dyka upp folk på arbetsplatser som uppenbarligen saknar rätt att 
befinna sig där. Det saknas kvalifikationer, skyddsutrustning, ID06 etc.  
 
Det som slås fast i debattartikeln är ett hot mot svensk byggbransch och svenska byggjobb. 
Branschorganisationen för rivning, betonghåltagning och sanering och dess medlemmar 
välkomnar undersökningen och det initiativ som Byggmarknadskommissionen innebär. Vi vill se 
fler åtgärder från både myndigheter och branschen själv för att motverka den osunda och farliga 
konkurrenssituation som växt fram på senare år. 
 
I Sverige finns flera specialistbranscher inom byggsektorn. Dessa arbetar, på medlemsföretagens 
uppdrag, med att ta fram riktlinjer för hur arbeten ska utföras så att lagar och regler följs liksom 
att kunder och beställare ska kunna känna trygghet i att arbetet utförs korrekt och riktigt. I arbetet 
ingår även att ta fram utbildningsstöd, bedriva upplysande verksamhet och i övrigt bidra till att 
branschen verkar enligt de villkor som vi historiskt vant oss ska gälla i Sverige.  
 
Gemensamt för alla specialistbranscher är att medlemmarna utgörs av företag som förbundit sig 
att följa de regler som gäller för medlemskapet, Häri ligger uppförandekoder, god ekonomisk 
ordning i enlighet med svensk lagstiftning, kollektivavtal och i övrigt åtagande att bedriva en 
verksamhet som uppfyller svenska krav gentemot såväl kunder, anställda som samhället i övrigt. 
 
Branschorganisationen för Byggnadsberedning - BFB ställer sig bakom initiativet och de åtgärder 
som Byggmarknadskommissionen efterlyser. Vi kommer att verka inom ramen för vårt samarbete 
med arbetsgivarorganisationen Byggföretagen när det gäller kampen mot kriminalitet och fusk. Vi 
hoppas därigenom få en sundare och tryggare bransch att verka i. 
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