
KONTROLLPLAN 
Fastighet Datum: 

Byggherre Entreprenör 

Åtgärd 

Datum för ansökan 

E – (Entreprenörs egenkontroll, den som utför arbetsmomenten) BBR (Boverkets byggregler, finns på www.boverket.se) 
BH (byggherren, den som låter utföra åtgärden, oftast fastighetsägaren) 

Kontrollen avser Kontrol-
lant (E, S 
eller BH) 

Kontrollmetod Kontrollerat mot 
(underlag) 

Resultat/da-
tum 

Åtgärd Anmärkning Sign 

Byggnationerna följer givet 
bygglov/startbesked 

Övervakning A-ritningar

 Utstakning/Lägeskontroll Visuellt, 
Mätning 

Situationsplan 

 Schaktbotten, markavvattning Visuellt K-ritningar
BBR 6:5321

Brandsäkert avstånd till annan 
byggnad 

Mätning BBR 5:611 

Bärförmåga, stadga 
och beständighet 

Visuellt EKS 11 och/eller 
konstruktionsrit-
ningar 

Dimensionering av 
stomme och grund  

Beräkningar EKS 11 och/eller 
konstruktionsrit-
ningar 

www.boverket.se


KONTROLLPLAN     

 
 
Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts 
 
________________________ 
Byggherre 

 
________________________ 
Entreprenör (utförandeentreprenör) 

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. 
 
Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport, takkupa, uterum och altan. 
 

Yttre VA  
Avledande av stup-
rörsvatten  
 

 

 

Visuellt BBR 6:642     

Ventilation   
    

Mätning BBR 6:25     

Tillgänglighet uppfyller kraven i 
tillämpliga delar  

Visuellt BBR 3     

Glas i byggnader 
ska tåla dynamisk 
påverkan  

 

 
Visuellt BBR 8:35     

Startmöte/tekniskt samråd 
 
 

 
Övervakning Protokoll     

Slutsamråd inbokat 
___________ datum 

  
 

 
Enligt protokoll 
startmöte 
 

 
PBL kap 10 §30 

    

Besök vid BN arbetsplatsbesök 
 
 

 
Enl beslut vid 
Tekniskt samråd 

PBL Kap 10 
§11+27 
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