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Information
Förslag till kontrollplan för enkla ärenden 

utan kontrollansvarig enligt plan- och 
bygglagen 10 kapitlet samt plan- och 
byggförordningen 7 kapitlet 5 §.

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Signaturförteckning 

Sökande/byggherre BH 
För- och efternamn Företag Signatur 

Byggentreprenör E 
För- och efternamn Företag Signatur 

Projektör/konstruktör P 
För- och efternamn Företag Signatur 

  Kontrollen avser Kontrollant, 

BH/E/P 

Kontroll-

metod 

Kontroll mot Allmän beskrivning Signa

-tur

 Schakt och dränering Visuellt samt 

mätning 

Teknisk beskrivning eller 

konstruktionsritning 

Schaktbotten, dräneringsrörs lutning, fiberduk, 

makadamfylllnad, packning 

 Betongplatta, 

torpargrund eller 

plintar 

Visuellt Teknisk beskrivning eller 

konstruktionsritning 

Isolering, armering, betongkvalitet. Alternativt 

murning och ventilering 

 Stomme, tak och 

bjälklag 

Visuellt samt 

mätning 

Teknisk beskrivning eller 

konstruktionsritning 

Dimensionering enligt beräkning. Sylltätning, 

luftspalt, vindpapp, isolering, ångspärr. Taktäckning. 

Rätt fuktkvot i byggmaterial 

 Installationer Utförs av behörig. Installationsprotokoll, 

provtryckningsprotokoll till myndighetsnämnden 

miljö och bygg 

 Utformning Mätning Arkitektritning/Boverkets 

byggregler kapitel 3
Tillgänglighet, rumshöjd 

 Säkerhet vid 

användning och 

barnsäkerhet 

Visuellt och 

mätning 

Boverkets byggregler 8:23, 

8:24, 8:32 och 8:354 

Öppningsspärr på fönster/dörr. Tippskydd. 

Glassäkerhet. Taksäkerhet. Balkongräcke är 1,1 

meter högt samt ej klättringsbart. Öppningar är 
mindre än 10 centimeter (5 centimeter vid golv).

 Brandsäkerhet Mätning Boverkets byggregler 

5:6/Konstruktionsritning 

Avstånd mellan byggnader, materialval och 

utformning 

 Ventilation Visuellt Konstruktionsritning Tilluftsventiler finns. Frånluft över yttertak. 

 Utförande stämmer 

med beviljat 

bygglov/startbesked 

BH Visuellt samt 

mätning 

Arkitektritning/ 

nybyggnadskarta 

Byggprojekt färdigt 





Underskrift 
Ort och datum Namnteckning av byggherre efter färdigbyggt projekt 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 

Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr 
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