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Systemet för  
ELEKTRONISKA  
PERSONALLIGGARE  
I BYGGBRANSCHEN

FRÅN DEN 1 JANUARI 2016 krävs enligt lag elektronisk personalliggare på de flesta 
byggarbetsplatser i Sverige. Skatteverket har också från detta datum möjlighet att 
genomföra oanmälda besök på arbetsplatserna. Syftet är att minska förekomsten av 
svart arbete och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen. ID06-systemet  
uppfyller de krav som ställs i lagen och erbjuder branschanpassad utrustning.
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Införandet av ID06 har inneburit ett stort steg framåt 
i kampen mot den ekonomiska brottsligheten i bygg-
branschen. Över 400.000 medarbetare på över 
30.000 företag bär i dag ett personligt ID06-kort. 
Den 1 januari 2016 tar vi nästa viktiga steg när den nya 
lagen om personalliggare införs. Då får även Skatte-
verket möj lighet att genomföra oanmälda kontroller 
på byggarbetsplatserna. ID06-systemet uppfyller de 
krav som ställs i lagen.

Syftet med ID06 Allmänna bestämmelser om legitimations
plikt och närvaro redovisning är att förhindra svartarbete och 
ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkur-
rensen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt 
och närvaroredo visning försvåras för obehöriga att vistas på 
bygg arbetsplatsen. 
 Redan i dag kräver fler och fler byggherrar att entreprenö-
rerna tillämpar ID06 Allmänna bestämmelser. Kryphålen för 
oseriösa entreprenörer täpps till undan för undan.

ID06 – för en sund och säker byggbransch

ID06 innebär i korthet att...
• uppdragstagare1) ska i för väg skriftligen anmäla till upp -

drags givaren2) namn, personnummer och ID06-kort num-
mer för de personer som ska ha rätt att vara på bygg-
arbets platsen, 

• alla på byggarbetsplatsen ska kunna visa giltig legitimation, 
• alla på byggarbetsplatsen ska bära sitt ID06-kort synligt, 
• uppdrags givaren2) ska se till att en daglig närvaroförteck-

ning (elek  tronisk personalliggare) förs över alla som vistas 
på bygg arbetsplatsen. Den dagliga personalliggaren ska 
sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell gransk-
ning av Skatteverket, 

• uppdrags givaren2) har rätt att avvisa personer som inte 
föranmälts eller saknar legitimation, 

• uppdrags givaren2) har rätt att kräva ett vite på 500 kr per 
person och dag av den berörda arbetsgivaren i det fall 
anställd hos uppdragstagare1) inte kan legitimera sig eller 
saknar ID06-kort, 

• uppdrags givare2) ska åberopa ID06 i avtal med eventuell 
uppdragstagare1). 

1)  t.ex. underentreprenör/leverantör
2)  t.ex. byggherre/generalentreprenör

Datainspektionen anser att ID06 hanterar person uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. 
Datainspektionens hela yttrande d.nr 1036-2006 finns på www.id06.se

ID06 Allmänna bestämmelser  
hittar du på www.id06.se
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Den nya lagen om personalliggare 
innebär bland annat att...
• byggherren ansvarar för att hålla med utrustning så att 

elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen 
samt att hålla personalliggaren tillgänglig på byggarbets-
platsen, men kan genom skriftligt avtal överföra detta 
ansvar  till den som bedriver byggverksamhet,

• byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket och 
till delas ett identifikationsnummer, som därefter fungerar 
som verifikat/identifikation genom hela processen, samt 
under byggtiden anmäla till Skatteverket om registre-
rade uppgifter ändras. Byggherren kan föra över dessa 
skyldigheter genom skriftligt avtal till den som bedriver 
byggverksamhet,

• alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen 
ska föras in i en personalliggare som hålls tillgänglig på 
byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll,

• föranmälningar, personalliggare och rapporteringar ska 
föras elektroniskt,

• Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök 
på byggarbetsplatsen,

• ett sanktionssystem träder in om avsteg skett från anmäl-
ningsplikten och/eller personalliggaren. Systemet innefat-
tar beloppsgränser för kontrollavgiften samt när sådan 
kan påföras och/eller undantas. Sanktioner kan riktas 
mot såväl byggherren som mot de företag som verkar på 
byggarbetsplatsen.

Undantag från lagkraven:
• Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden 

för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas  
under stiga fyra prisbasbelopp. 

• Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk 
(ej näringsverksamhet)

• Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar 
material, varor eller hjälpmedel.

Vad är en elektronisk  
personalliggare?
Skatteverket behöver fullständig information om vilka per-
soner som, löpande, finns på byggarbetsplatsen, mellan 
vilka tider de är där och vilket företag de är anställda av. En 
elektronisk personalliggare är en särskild utrustning som läser 
av individernas ID06-kort och registrerar allt detta. Informa-
tionen lagras krypterat i ID06-systemet och Skatteverket kan 
där gå in och hämta uppgifterna. Vid oanmälda kontrollbesök 
kontrollerar Skatteverket hur den nya lagen efterlevs.

Personligt ID06-kort
För att den elektroniska redovisningen ska fungera måste 
alla på arbets platsen bära ett personligt ID06-kort som dels 
tjänar som identifikation, dels innehåller RFID-taggar som 
överför personens in- och utpasseringar till personalliggaren. 
ID06-kortet ersätter inte giltig legitimation. 

Obligatoriska uppgifter på kortets framsida:
• Företagsnamn i klartext 
• Företagets organisationsnummer 
• Kortinnehavarens fotografi (högupplöst)
• Kortinnehavarens för- och efternamn 
• Giltighetstid
• Kortnummer 
• ID06-logotype 

Frivilliga uppgifter:
• Företagets logotype  
• Kortinnehavarens titel 
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Vilka fördelar finns med att välja 
ID06-systemet för elektronisk  
personalliggare?
ID06-systemets olika funktioner bidrar till bättre ordning och 
reda på flera sätt, bl.a. när det gäller säkerheten. 

• Vid en arbetsplatsolycka kan man snabbt ta ut en aktuell 
återsamlingslista för att underlätta och säkerställa rädd-
ningsarbetet.

• Det går att i realtid se vilka som är närvarande på bygg-
arbetsplatsen.

• Det är möjligt att ta ut tidssummeringar på organisa-
tionsnummernivå inom en given tidsrymd för att kunna 
motverka bl.a. osanna intyganden och bulvanfakturering.

• Möjlighet att behörighetsstyra maskiner.
• Möjlighet till kompetensstyrd inpassering genom  

ID06 Kompetensdatabas.
• Möjlighet till realtidskontroll av alla företag på byggarbets-

platsen genom ID06 Leverantörskontroll. Du kan enkelt 
och effektivt kontrollera alla företags legala status.

• Genom Datainspektionens yttrande över ID06 är  
systemet uppbyggt för att hantera personuppgifter på 
ett säkert och korrekt sätt med avseende på gällande lag 
och förordning (PUL).

För dig som upphandlar  
byggtjänster
Som professionell byggherre/beställare av bygg- och anlägg-
ningsentreprenader kan du aktivt vara med och motverka 
svartarbete genom att alltid kräva att ID06 ska gälla när du 
upphandlar entreprenadverksamhet, som utförande- eller  
totalentreprenad. 
 Så här gör du för att garantera att ID06 kommer att gälla 
i entreprenaden genom upprättande av administrativa före-
skrifter enligt AMA AF 12:

• Vid upphandling av utförandeentreprenad anger du 
under AFC.343 och för totalentreprenad under AFD.343 
Allmän na bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro
redo visning, ID06: ”För entreprenaden gäller ID06.” Bifo ga 
gärna ID06 Allmänna bestämmelser eller hänvisa till  
www.id06.se där de finns att hämta kostnadsfritt.

• Under övriga handlingar AFB.22 bör du dessutom notera: 
”För entre prenaden gäller ID06” och att villkor framgår av 
ID06 Allmänna bestämmelser som då bifogas. För blivande 
underentreprenörer anges samma text under AFB.222 
Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer. 

För att överföra byggherrens/beställarens ansvar enligt 
Skatte förfarandelagen till entreprenören anges vid utföran-
deentreprenad under AFC.345 Elektronisk personalliggare och 
vid totalentreprenad under AFD.345 Elektronisk personal
liggare att entreprenören ska överta samtliga skyldigheter 
avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b 
och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen.  
Observera att överförandet endast kan ske till den entreprenör 
som är upphandlad som generalentreprenör (oberoende om 
entreprenaden utförs som utförandeentreprenad (AB 04) eller 
totalentreprenad (ABT 06).
 Kontakta ackrediterade ID06-leverantörer för planering av 
nödvändiga ID06-hjälpmedel (kort, läsare och applikationer) 
för företagets arbetsplatser. Aktuell förteckning med kontakt-
uppgifter finns på www.id06.se.

VIKTIGT! 
Fr.o.m. den 1 januari 2016 måste alla 
byggarbetsplatser som berörs av den nya 
lagen föra elektronisk personalliggare.
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Så här kommer ditt företag igång 
• ID06-kort och läsarutrustning beställs av behörig firma-

tecknare hos ackrediterad (godkänd) leverantör. Förteck-
ning över ackrediterade leveran törer finns på hemsidan 
www.id06.se och uppdateras allt eftersom nya tillkom-
mer. Information om vilka rutiner som krävs inom företaget 
lämnas av respektive leverantör. 

• De flesta av ID06-systemen införskaffas direkt av leveran-
tören eller kan hyras av företag där annan byggutrustning 
finns att tillgå. 

• Informera alla anställda om varför ID06 ska införas och 
vad det praktiskt kommer att innebära för företaget och 
medarbetarna.

• Meddela företagets samarbetspartners att ni från och 
med ett angivet datum kommer att tillämpa ID06 på  
företagets arbetsplatser och förklara vad detta innebär för 
de entreprenörer och leverantörer som ni samarbetar med.

• Välj ut den första ID06-arbetsplatsen inom företaget med 
omsorg och följ upp arbetet noga.

• Utvärdera tillsammans med era partners och ID06-leve-
rantörer och finn förbättringsmöjligheter för att underlätta 
den praktiska hanteringen av ID06.

VIKTIGT!   
Välj alltid en ackrediterad ID06-leverantör för  
ID06-kort, läsare och applikationer. Då vet du 
att din utrustning motsvarar kraven enligt  
ID06 Allmänna bestämmelser och uppfyller  
lagen som införs den 1 januari 2016.

Detta gäller på en ID06-arbetsplats

För dig som platsansvarig:

• Se till att ID06-kort beställs till medarbetarna i ditt företag.
• Innan arbetsplatsen bemannas, och därefter löpande när 

nya företag och personer ska komma till byggarbetsplat-
sen, ta in föranmälningar på de personer som ska ha rätt 
att vara på byggarbetsplatsen.

• Vid upphandling av entreprenörer och leverantörer, som 
sker direkt från arbetsplatsen, hänvisa till ID06 Allmänna 
bestämmelser och för in dem som kontraktsvillkor vid 
upphandlingen.

• Se till att det finns läsare uppsatta på lämpliga in- och 
utpasseringsplatser inom byggarbetsplatsen och att 
dessa är tydligt utmärkta. När det inte finns möjlighet 
att montera läsare, kan du i stället använda någon av de  
mobilapplikationer – för smart telefon eller surfplatta – 
som finns inom systemet.

• Informera alla nyanlända personer på byggarbetsplatsen 
om att ID06 tillämpas och se till att var och en tar del av 
informationen samt vet var ev. registreringsplatser finns.

• Om en person saknar ID06-kort ber du om kontaktupp-
gifter till arbetsgivaren, som du kontaktar och informerar 
om ID06-reglerna.

• Personer som du inte känner igen, ber du legitimera sig och 
kontrollerar personnumret mot föranmälningen.

För dig som arbetar där:

• Se till att din arbetsgivare förser dig med ett ID06-kort.
• Var noga med att du kvitterar ut ditt behörighetskort och 

att du får skriftlig information om vad ID06 innebär för 
dig som person.

• Bär alltid med dig ditt ID06-kort och förvara det på ett 
säkert sätt. Ta även för vana att alltid ha med dig en giltig 
legitimation.

• Om du skulle förlora ditt ID06-kort, kontakta din arbets-
givare så att ditt kort blir spärrat.

• När du kommer till arbetsplatsen första gången, anmäl 
dig till platsledningen, som visar dig var in- och utpas-

seringsplatserna finns och hur de funge rar. Varje gång du 
kommer eller lämnar arbetsplatsen registrerar du dig vid 
någon av registreringsplatserna. Om arbetsplatsen saknar 
fast arbetsledning, ta före ankomst reda på hur och var du 
ska registrera dig.

• Om du ser personer på byggarbetsplatsen som saknar 
ID06-kort eller som du inte känner igen, tveka inte utan 
kontakta platsledning för kontroll och åtgärd. 
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Ett steg till med ID06-anslutning
Företag kan åberopa möjligheten till ID06anslutning, vilket 
bl.a. innebär att anslutningen blir offentlig på www.id06.se 
genom funktionen Företagskontroll. Den beställare, bygg-
herre, entre prenör e.dyl. som önskar besked om huruvida 
ett annat före tag (t.ex. UE) är ID06-anslutet, kan här skriva 
in företagets organisationsnummer och på så vis få veta om 
före taget arbetar i enlighet med de särskilda bestämmelser 
som gäller för ID06-anslutning. 
 ID06-anslutna företag förbinder sig att motverka svart-
arbete och övrig ekonomisk brottslighet och aktivt bidra till 
att den sunda konkurrensen stärks. De ska, när så stipuleras 
i avtalssituationer, följa de riktlinjer och krav som framgår 
av de allmänna bestämmelserna. ID06-anslutna företag 
ska också iaktta de regler och anvisningar som följer av de 
kundavtal som upprättats mellan företaget och kortleveran-
tören.  ID06-anslutet företag har därtill rätt att använda den 
särskilda ID06-användarloggan i sin marknadsföring. Loggan 
tillhandahålls av företagets kortleverantör. 
 Observera att många företag har försett sina medarbetare 
med ID06-kort utan att företaget i sig är ID06-anslutet. Detta 
är helt i sin ordning men innebär att företagets organisations-
nummer inte är sökbart via Företagskontrollen.
 
Att ansluta företaget

Företag som önskar ID06-ansluta sig ska kontakta sin ID06-
kortleverantör. Om företaget har aktiva ID06-kort från flera 
kortleverantörer, kommer kortdatabasen automatiskt att 
ackumulera samtliga kort kopplade till det anslutna organisa-
tionsnumret. 

På www.id06.se/foretagskontroll  
kan du kolla om entreprenören har valt 
ID06-anslutning.

Kontakta oss om...
• ID06-kort och ID06-anslutning av företag: 

Kontakta någon av våra ackrediterade leverantörer av 
ID06-kort. 

• Elektroniska personalliggare (läsarutrustning och  
applikationer):  
Kontakta någon av våra ackrediterade leverantörer av 
läsare och applikationer.

• Ackreditering av leverantörer:  
Kontakta Claes Rydin, 08-698 58 00.

För allmänna frågor om ID06, maila till info@sverigesbygg-
industrier.se så vidarebefordrar vi till rätt person.

På www.id06.se/kortkontroll kan du 
kolla att ID06-kortet är aktivt.



ID06 – det säkra och effektiva systemet för elektroniska personalliggare.  
Personidentifikation – behörighetsstyrd inpassering – bolagskontroll.  
ID06 är utvecklat av byggbranschen för byggbranschen.  
Över 30.000 företag har redan valt ID06-systemet för en sund och säker byggbransch.
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