
Kontrollplan 

Enligt Plan- och bygglagen Datum: 

Kontrollplan upprättad av: 
(Ange namn och befattning/roll) 

Byggherre (beställare) 

Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Stadsdel 

Utförande entreprenör 
Företag Organisationsnummer 

Namn (projektets arbetsledare) Adress 

Postadress Telefon / Telefon mobil 

Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation) 

Projektbeskrivningen (kort beskrivning av projektet i text) 



Kontrollplan 

Enligt Plan- och bygglagen 

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) 

A-ritning (arkitektritning) 

K-ritning (konstruktionsritning) 

Kontrollplan Mindre tillbyggnad av en- och två 
bostadshus max 15 kvm.  

E - (Egenkontroll) 

K- (konstruktör)

S - (Sakkunnig) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) 

EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) 

 Andra tekniska handlingar 

Kontrollen avser Kontrollant 
(E eller S) 

Kontrollmetod Kontroll mot (underlag) Sign/datum Åtgärd Anmärkning 

Utstakning/ lägeskontroll S Mätning A-ritning

Skydd mot brandspridning E/S Visuellt/ intyg BBR 5 

Att befintlig konstruktion har 
tillräcklig bärförmåga med 
hänsyn till ökad eller 
omfördelad last  

E/S Visuellt/ beräkning Eurokoder, EKS 

Schaktbotten, dränering E/S Visuellt K-ritning BBR 6

Grundläggning, 
betongplatta, armering, 
betongkvalitet 

E/S Visuellt/ beräkning K-ritning

Ytterväggar och tak, med 
avseende på diffusionsspärr, 
värmeisolering samt 
vindskydd 

E/S Visuellt/ beräkning K-ritning



Kontrollplan  

Fuktsäkerhet E/S Visuellt/ mätning BBR 6/ k-ritning 

Takstolar, dimensionering, 
utförande 

E/S Visuellt/ beräkning Leveransanvisning/ k-
ritning 

Att tillämpliga energikrav 
uppfylls 

E/S Visuellt/ beräkning BBR 9/ Beräkning/ 
materialbeskrivning 

Av farligt avfall, sortering av 
material 

E Visuellt Naturvårdsverkets 
handbok 

Uppförande stämmer med 
beslutat startbesked 

E Visuellt Startbesked 

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

När du ansöker om lov eller anmälan ska endast första sidan samt delen som avser kontroller fyllas i. Blanketten ska skrivas under först i samband med att du 
begär slutbesked.
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