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NCC och Pitebo går i bräschen för nytt lagkrav 

NCC bygger Piteås högsta hus om 55 meter åt det kommunala 
bostadsbolaget Pitebo, och går samtidigt i bräschen för Skatteverkets 
nya krav om elektronisk personalliggare. Den nya lagen träder i kraft 
den 1 januari 2016. Ordern från Pitebo är värd 122 MSEK.  
 

– Vårt projekt är först ut i Sverige med att genomföra det här testet i december. Vi gör det 

tillsammans med NCC och Skatteverket. Självklart är det viktigt för Pitebo att verka för en sund 

konkurrens inom branschen och vi deltar gärna i aktiviteter för att skapa förutsättningar för det, 

säger Maria Sandström, vd på Pitebo.  

Beslutet att införa elektroniska närvaroliggare i byggbranschen togs i riksdagen i december 2014. 

Det nya lagkravet är likt det som sedan 2007 finns i frisör- restaurangbranschen och sedan 2013 i 

tvätteribranschen. Testet på byggarbetsplatsen i Piteå pågår under hela december.  

– Syftet med den nya lagen är att försvåra för oseriösa företag inom byggbranschen, att motverka 

svartjobb och främja en sundare konkurrens. Hur vi sedan tar del av informationen finns reglerat i 

vår lagstiftning, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.  

Det nya lagkravet gäller för alla nya projekt som påbörjas efter den 1 januari 2016 eller för redan 

pågående projekt som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016. Byggherren ska anmäla 

byggarbetsplatsen till Skatteverket och se till att elektronisk personalliggare finns för den som 

driver arbetsplatsen, om inte byggherren delegerat ansvaret till entreprenören. Skatteverket 

kommer att göra oannonserade besök för att kontrollera att kravet följs.  

– Vi vill trycka på vikten av ärlig och hederlig konkurrens och hoppas på ett lika bra genomslag 

som inom restaurang- och frisörbranschen. Vi välkomnar oannonserade kontroller för en rättvis 

bedömning, säger Peter Andersson, projektchef på NCC.  

Det 16 våningar höga Stadstornet i kvarteret Ekorren i centrala Piteå får cirka 60 lägenheter om 

2 – 5 rum och kök. Den översta våningen ska ha gemensamhetslokaler med relax, bastu, pentry 

och terrasser i alla vädersträck. De flesta lägenheter får två inglasade balkonger.  

I källaren finns ett kallgarage. Markparkeringar med motorvärmare finns utomhus. 

Byggprocessen går att följa över tid via en webbkamera. Inflyttning kan ske i andra kvartalet 2017.  

Affären orderregistreras i tredje kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Sweden. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mikael Lundqvist, produktionschef NCC Construction Sweden 

Telefon 070-622 76 21  

Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Norra Sverige, NCC Construction 

Telefon 070-205 32 87 

 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank  

 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 

Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.  
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