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Personalliggare med ID06 
Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra personalliggare. Lagen innebär att du måste 

föra digital närvaroregistrering över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har 

börjat och slutat varje arbetsplats. Syftet med lagen är att minska förekomsten av svartarbete och 

skapa en sundare konkurrens inom byggbranschen.  

 Lagen gäller för byggprojekt; 

• som uppgår till mer än fyra prisbasbelopp (178 800 sek), 

• med en juridisk person som beställare, 

• med projektstart efter 1 januari 2016, eller pågående byggnadsprojekt som avslutas efter 

den 30 juni 2016. 

Skatteverket kan komma att göra oanmälda besök för att kontrollera att lagen följs. Samtliga företag 

och personer som befinner sig på byggarbetsplatsen ska finnas i förteckningen vid kontroll. Undantag 

gäller personer som lossar och lastar. För mer detaljerad information besök www.skatteverket.se 

 

För att registrera närvaro med era ID06-kort, beställ en Regbox på www.infobric.se 

Om ni har valt att ha Regboxen registrerad via BLC hjälper vi er att plocka ut en närvarolista vid 

kontrollbesök från Skatteverket. Fördelen med att registrera via BLC är att ni slipper diskussion om 

att bryta mot personuppgiftslagen. Tiden BLC lägger ner faktureras enligt gällande prislista.  

 

Lathund för att komma igång med registrering 
 Anmäl byggarbetsplats till Skatteverket 

o Skatteverket registrerar och tilldelar ett Identifikations-nummer till byggprojektet. 

o Gå in på www.skatteverket.se  Sök ”personalliggare” 

 Beställ en Regbox från Infobric 

o www.infobric.se 

 Skicka Identifikations-numret du fått från Skatteverket till BLC 

o Görs för att BLC ska kunna plocka ut personaliggare vid kontroll från Skatteverket. 

 Installera och starta din Regbox på din byggarbetsplats 

o Sätt i kontakten i vägguttaget. 

o Vänta en stund medan Regboxen startar upp. När namnet på din arbetsplats syns på 
displayen är Regboxen redo. 

o Gör en inregistrering med ditt ID06-kort för att se att det fungerar. 
o Ring BLC för att kolla så att du är registrerad som INNE. 

 Vid revision från Skatteverket – plocka ut en personaliggare 

o Kontakta BLC så fixar vi det.  
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