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KONTROLLPLAN  (PBL)

Ange typ av plan här: Datum:

Upprättad av:

Fastighetsbeteckning

Telefon

Namn

Adress Postadress

Telefon

Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot

E - Entreprenör Visuell bedömning BBR (Boverkets byggregler)

C - Certifierad sakkunnig Övervakning A-ritning (arkitekt)

B - Byggherre Mätning K-ritning (konstruktion)

S - Sakkunnig Bevakning VVS-ritning (värme, vent, sanitet)

Sakkunnigintyg EKS (Europeiska konstruktionsstd)

Erhållet beslut

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i 

PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan och byggförordningen)  och BBR (Boverkets byggregler).

Kontrollen avser vilka kontroller som ska göras och ska säkerstalla att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap. 4 § PBL). Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven

ska anses uppfyllda finns i 3 kap. PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas som: "Att åtgärden följer erhållet bygglov",  "Att byggfukt torkas ut innan det byggs",

 "Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller"

Projektbeskrivning (Max 750 tecken)

FöretagFastighetsadress

Person/Organisationsnummer

Postadress

Namn (Arbetsledare)

Adress

Annan kontaktinformation

För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder

BYGGHERRE

Sakkunnig

FASTIGHET ENTREPRENÖR

Organisationsnummer

E-post

Mallen är upprättad av Mittbygge AB.  Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i denna information eller underlåtenhet att uppdatera eller korrigera informationen. 



Kontroll avser Kontrollant Kontrollmetod Underlag/Kontroll mot Resultat/Datum Anmärkning och åtgärd

Ort och datum Ev. sakkunnigEntreprenörByggherre

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga krav har uppfyllts

Mallen är upprättad av Mittbygge AB.  Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i denna information eller underlåtenhet att uppdatera eller korrigera informationen. 
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