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CR 065 - Certifierad 
Husproduktion
RISE  utför som tredje part kontroll av 
projektering och tillverkning för att 
verifiera kvaliteten hos 
fabrikstillverkade trähus.

RISE certifieringsregel 065 är utformad efter den 

kontrollordning som beskrivs i Plan och Bygglagen 

2010:900 (PBL). Certifieringsregeln omfattar trähus 

och trähuskomponenter som tillverkas i fabrik.

Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen
Visste du att kontrollplanen enligt PBL även ska 

omfatta det som utförs i fabrik? I praktiken kan detta 

vara svårt att lösa då fabrikerna redan har 

inarbetade rutiner och kvalitetssystem anpassade 

för just sin serietillverkning som man ogärna justerar 

för varje husobjekt. 

Som ett stöd för byggherrar och kontrollansvariga, 

och för att säkerställa kvaliteten på projektering och 

tillverkning som utförs av hustillverkarna själva, kan 

hustillverkarna certifiera sig. Certifierade företag 

äger rätten att märka produkter och dokumentation 

med RISE certifierings- och kontrollmärke.

Certifieringens grunder
Certifieringen syftar till att genom en inledande 

granskning och uppföljande revisionsbesök svara 

mot den kontroll som byggherren och 

kontrollansvarig ansvarar för enligt PBL, 10 kap, 5-8 

§§. Certifieringen har sin grund i kraven på de 

tekniska egenskaperna i PBL, 8 kap, 4-5 §§ samt i 

19-21  §§ som hanterar byggprodukters lämplighet 

och utsläppande på marknaden.
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Certifieringsprocessen
Processen att certifiera sig börjar med en inledande 

granskning av tillverkarens egenkontrollsystem, 

rutiner för projektering, tillverkning i fabrik, lagring 

m.m. Granskningen utförs gentemot certifierings-

regeln, PBL, Boverkets föreskrifter och bransch-

regler. Därefter utförs ett inledande besök av RISE 

där man kontrollerar att ovanstående fungerar i 

praktiken. Efter det inledande besöket erhåller 

tillverkaren sitt certifikat.

Uppföljande kontroll
Uppföljande kontrollbesök genomförs två gånger 

per år hos tillverkaren av RISE. Vid dessa besök 

granskas att tillverkaren följer de rutiner och system 

som upprättats och granskats vid 

certifieringstillfället.

Utökad granskning
I certifieringsregeln finns det även en möjlighet att 

välja konstruktionsgranskning (steg 2).  Väljs detta 

genomför RISE experter en kontroll av samtliga 

relevanta egenskaper rörande PBL, 8 kap, 4-5 och 

19-21 §§ för företagets standardkonstruktioner. 

Historia - En tillbakablick
System för att verifiera kvaliteten hos fabrikstill-

verkade småhus har funnits sedan slutet på 1970-

talet då det fanns en godkännanderegel från 

dåvarande Statens Planverk (nuvarande Boverket) 

med möjlighet att typgodkänna dessa produkter. 

1995 ändrades förutsättningarna för typgod-

kännande av kontrollsystem varför RISE (dåvarande 

SP) tillsammans med branschen tog fram en 

certifieringsregel (SPCR 112) för att tillgodose 

behovet av verifiering av fabrikernas egenkontroll, 

främst mot byggnadsnämnder och KA. 2014 

reviderades certifieringsregeln (till CR 065) för att 

bättre motsvara gällande lagstiftning.
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