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Blankettanvisning 

Förslag till kontrollplan för skyltar enligt PBL 

10 kap 6 § 

Skickas till: 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksamhetsområde miljö och bygg 

771 82 Ludvika 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Signaturförteckning 

Sökande/byggherre BH 
För- och efternamn Företag Signatur 

Montör/Byggentreprenör M/E 
För- och efternamn Företag Signatur 

Tillverkare T 
För- och efternamn Företag Signatur 

Kontaktperson K 
För- och efternamn Företag Signatur 

Montagesätt Fasad 

Ljuslåda 

Flaggskylt 

Tak  Mark  Annat 

El Befintligt Installeras av 

Handlingar Fotomontage 

Detaljritning 

Fasadritning 

Annat 

 Kontrollen avser Kontrollant, 
BH/M/E/T 

Kontroll mot Allmän beskrivning Datum/
Signatur 

 Bärförmåga och 

stabilitet 

BH De europeiska 

konstruktionsstandarderna (EKS) 

 Montering/installation Tillverkarens monteringsanvisningar 

 Överensstämmelse 

med bygglov 

Bygglovshandlingar 

 Lägeskontroll Placering enligt ritning, 

bygglovshandlingar m.m. 

 Fundament Enligt k-ritningar 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

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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