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ID06 - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
OM LEGITIMATIONSPLIKT OCH 
NÄRVAROREDOVISNING 
 
 
Antagna av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, 
Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna,  
Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund,  
Sveriges Byggindustrier och VVS-Installatörerna 
 
Utgivna av Sveriges Byggindustrier 2006 

Nedanstående avtalsvillkor gäller mellan uppdragsgivaren (vanligtvis en general- eller totalentreprenör) och uppdragstagaren 
(vanligtvis en underentreprenör eller en leverantör). 
 
 
 
1. Varje person som uppehåller sig på arbetsplatsen skall 

bära synlig bricka med uppgift om bärarens namn och 
arbetsgivare. Om brickan inte utgör giltig legitimation, 
skall personen även ha sådan tillgänglig, t.ex. i form av 
körkort eller ID-kort eller, om personen saknar svensk 
legitimation, pass eller annan legitimationshandling 
med fotografi. 
 
Kommentar till punkt 1 
Syftet med regeln är att det skall vara lätt att identifiera 
personer på arbetsplatsen. Inget hindrar att uppgift om 
personens namn och arbetsgivare framgår på annat 
sätt än genom namnbricka, t.ex. genom märkning på 
kläder.  

 
2. Uppdragstagaren är skyldig att i förväg skriftligen 

anmäla till uppdragsgivaren vilka av hans anställda som 
har rätt att uppehålla sig på arbetsplatsen. Vid sådan 
anmälan skall uppdragstagaren ange namn och 
personnummer på sina anställda. 

 
3. Om inte annat angivits i kontraktshandlingarna skall 

den uppdragsgivare som också är byggherrens upp-
dragstagare (vanligtvis en general- eller totalentrepre-
nör) föra en närvaroförteckning över alla som inom 
ramen för hans entreprenad uppehåller sig på arbets-
platsen. Namn och personnummer samt namn och 
organisationsnummer på personens arbetsgivare skall 
antecknas i förteckningen. Vid Enskild firma anges inte 
organisationsnummer. I stället noteras Enskild firma på 
platsen för organisationsnummer. Den dagliga närvaro-
förteckningen skall sparas i två år och hållas tillgänglig 
för eventuell granskning av skattemyndighet.  
 
Uppdragstagaren är skyldig att se till att han själv och 
hans anställda följer de föreskrifter som byggherrens 
uppdragstagare ställer upp beträffande förtecknings-
förfarandet. 

 
4. En person som befinner sig på arbetsplatsen under 

kortare tid och som därvid enbart lastar eller lossar 
material, varor eller hjälpmedel på särskilt angiven 
plats, behöver inte föranmälas (enligt punkt 2) eller 
antecknas i närvaroförteckning (enligt punkt 3) om inte 
annat angivits i kontraktshandlingarna. 

5. Uppdragsgivaren och den som för närvaroförteckning 
enligt punkt 3 äger rätt att kontrollera att personer på 
arbetsplatsen är föranmälda och har legitimation. 
Dessa får även avvisa personer som inte har för-
anmälts eller saknar legitimation. 
 
Kommentar till punkt 5 
Personer som äger rätt att befinna sig på arbetsplatsen 
med stöd av exempelvis lag eller annat avtal, kan inte 
avvisas med hänvisning till regleringen i punkt 5.  

 
6. Om uppdragstagaren anlitar annat företag för utförande 

av en del av åtagandet, gäller vad som föreskrivs i detta 
avtal även det anlitade företaget och dess anställda. I 
sådant fall skall uppdragstagaren, vid anmälan enligt 
punkt 2, även uppge firma och organisationsnummer på 
den anställdes arbetsgivare.  

 
7. För det fall en anställd saknar svenskt personnummer 

eller ett företag saknar svenskt organisationsnummer 
skall istället det identifikationsnummer som den 
anställde/företaget tilldelats av Skatteverket anges vid 
anmälan (punkt 2) och antecknas i förteckningen (punkt 
3). 
 
Om en anställd saknar identifikationsnummer enligt 
föregående stycke, skall istället personens nationalitet 
och nummer i pass eller på utländsk identitetshandling 
antecknas.  
 
Om ett företag saknar identifikationsnummer enligt 
första stycket, skall istället företagets hemvist och 
utländska motsvarighet till svenskt organisations-
nummer antecknas.  

 
8.  Om inte annat överenskommits skall uppdragstagaren 

utge vite till uppdragsgivaren vid varje tillfälle som 
någon av hans anställda eller anställda hos 
underentreprenörer eller leverantörer som anlitats av 
honom bryter mot vad som föreskrivs i punkt 1. Vite 
utgår med 500 kr per person och dag.  

 
9. Uppdragstagaren är skyldig att inta ID06 i avtal med 

annan som han i sin tur anlitar för entreprenaden.

 


