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KONTROLLPLAN för enkla byggprojekt 

 

Signerad och underskriven kontrollplan ska lämnas in till miljö- och byggenheten när byggprojektet är slutfört. 

 

För alla projekt som är bygglov- eller anmälningspliktiga krävs en kontrollplan. 

När du skickar in din ansökan om bygglov eller anmälan för ett mindre projekt till exempel för en liten tillbyggnad av ett- eller tvåbostadshus, inglasat 
uterum, komplementbyggnad (garage, Attefallshus m.fl.) behöver du lämna in en kontrollplan. Syftet med en kontrollplan är att hitta de risker som har 
störst sannolikhet att inträffa i byggnaden. 

Byggherren har ansvar för att en byggnad uppfyller alla krav i plan- och bygglagen (PBL) samt boverkets byggregler (BBR). 
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Kontrollant: E= entreprenör, S=sakkunnig, B=byggherre (sökanden eller fastighetsägaren) 

Kontrollen avser 

 

Kontrollant 
 

Kontrollmetod Kontroll mot  Datum/Sign. Anmärkning 

Markarbeten 

Lutning från byggnaden. 
Dränering. 

 Mätning med 
vattenpass 

Markritning. 

(lutning 1:20 närmast 
byggnaden) 

  

Grundläggning  Visuellt samt 
måttagning 

Konstruktionsritning.    

Bärande väggar  Visuellt samt 
måttagning 

Konstruktionsritning.   

Tak 
Hållfasthet och täthet. 

 Visuellt samt 
måttagning 

Konstruktionsritning. 

Tätskiktsleverantörens 
monteringsanvisning. 

  

Säkerhet vid användning 
Taksäkerhet (takstege, 
glidskydd för stege, 
snörasskydd), skydd mot 
fall, skydd mot skärskador, 
skydd mot halkning. 

 Visuellt samt 
måttagning 

Arkitektritning. 

(BBR kapitel 8.) 

 

  

Hälsa 

Ventilation 
 Mätning 

luftflöde 
BBR 6:251   
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Brandskydd 

Brandvarnare, 
utrymningsvägar, avstånd 
till annan byggnad 

 Visuellt samt 
måttagning 

Brandskyddsbeskrivning. 

BBR 5:611 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärendenummer 

 

Fastighetsbeteckning 

 

Datum 

 

 

Namnteckning 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 


