För närvarande har föreningen följande medlemmar:
• Asfaltskolan, www.asfaltskolan.se
• CBI Betonginstitutet, www.cbi.se
• Cementa, www.cementa.se (representerar Svensk Markbetong)
• E-planta ekonomisk förening, www.eplanta.com
• Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK), www.kyrkogardschefer.se
• Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS), www.stadstradgardsmastare.org
• LRF Trädgård, www.lrf.se/tradgard
• Riksbyggen, www.riksbyggen.se
• SABO, www.sabo.se
• SLU, www.slu.se
• Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation, www.elitplantstationen.se
• Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), www.sbr.se
• Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
• Svenska Trädföreningen, www.tradforeningen.org
• Sveriges Arkitekter, www.arkitekt.se
• Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF), www.skkf.se
• Sveriges Stenindustriförbund (STEN), www.sten.se
• Tankesmedjan Movium, SLU, www.movium.slu.se
• Trafikverket, www.trafikverket.se
• Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF), www.tradgardsanlaggarna.se
Certifieringsorgan: SP Certifiering, www.sp.se

Frågor kring föreningen besvaras av:
info@beum.se • www.beum.se
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Föreningen Besiktningsmän för utemiljö – BEUM
Medlemskap i föreningen är öppet för ”branschorganisationer eller intresseföreningar med god kompetens inom utemiljöområdet”, enligt stadgarna. Föreningens
syfte är att äga och utveckla kravspecifikation och certifieringsregler tillsammans
med certifieringsorganet SP Certifiering.

Har du fått
den utemiljö
du beställt?

Anlita en certifierad besiktningsman för utemiljön!
Behöver man verkligen lägga pengar på att göra
en besiktning av utemiljön? Svaret är ja. Det är
värt vartenda öre. Det kan faktiskt bli mycket
kostsamt att låta bli.
Vet du att köpare enligt lag är skyldiga att noggrant
undersöka en fastighet vid ett köp? Lagen ställer
därmed faktiskt högre krav på dig än på säljaren.
På liknande sätt är det med en entreprenad. En
besiktning är en kontroll av att du som beställare
har fått det som avtalats i kontraktshandlingarna.

fastställa att den färdiga produkten uppfyller de
avtalade kriterierna. Det är beviset för att du har
fått den produkt du har beställt.
Besiktningsmän med kunskap om utemiljön, som
kan verka inom byggbranschen, har länge varit en
bristvara. Därför har ett antal aktörer inom utemiljöbranschen gått samman för en satsning på utbildning
och certifiering. Våren 2009 bildades Föreningen
Besiktningsmän för utemiljö, BEUM, som
utvecklar certifieringskrav tillsammans med certifieringsorganet SP Certifiering.

En noggrant genomförd besiktning är beställarens
leveranskontroll och entreprenörens kvitto på att
jobbet är klart. Besiktningsmannens uppgift är att
på objektiva grunder undersöka och bedöma om
entreprenaden är utförd enligt kontraktshandlingar,
standarder och gällande svenska byggregler.

De besiktningsmän för utemiljö som är certifierade
via SP Certifiering eller är under utbildning har
grundläggande mångårig erfarenhet inom trädgårds- och landskapsområdet. De är vana att arbeta
med utemiljöer. De vet vad de ska leta efter och är
en garant för att säkerställa kvaliteten på besiktningarna.

Det är viktigt att en besiktning genomförs på ett
fackmannamässigt sätt för att klarlägga de olika
entreprenadrättsliga förhållanden som råder mellan de
olika parterna i ett byggprojekt. Besiktningen ska

Du inser säkert varför det är lika viktigt att anlita
en välutbildad besiktningsman för utemiljön som
för själva byggnaden. Och du förstår varför det kan
bli kostsamt att låta bli.

Utemiljö
• Mark- och växtbäddar, planteringar
och växtmaterial.
• Hårdgjorda ytor med överbyggnader,
trappor och murar.
• Utrustningar och markkompletteringar.

Läs mer om besiktningsmän för utemiljö
på www.beum.se

