
 KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6  
Mindre tillbyggnad  
 
Fastighetsbeteckning:___________________________ 
 
E – __________________________________________ 
(Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) 
 
SK- ___________________________________________ 
(Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) 
 
En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. 

 

 

     
Kontrollen avser 

 

 
Kontrollant 
(E eller SK) 

 
Kontrollmetod 

 
Kontroll mot 
(underlag)* 

 
Resultat/datum/ 

Signatur 

 
Åtgärd 

 
Anmärkning 

Utstakning/lägeskontroll SK Mätning A-ritning    

Skydd mot brandspridning E Mätning BBR 5:55, 5:553, 
5:6 

   

Att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn 
till ökad eller omfördelad last.  

E/SK Visuellt/Beräkning Eurokoder, EKS    

Schaktbotten, dränering E Visuellt K-ritning/BBR 
6:5322 

   

Grundläggning, betongplatta, armering, betongkvalitet E Visuellt K-ritning    

Ytterväggar och tak, med avseende på  

diffusionsspärr, värmeisolering samt vindskydd 

E Visuellt K-ritning    

Fuktsäkerhet E  BBR 6:5/K-ritning    

Takstolar, dimensionering, utförande E Visuellt/Beräkning Leverantörens 
anvisningar/K-

ritning 

   

Att tillämpliga energikrav uppfylls E Beräkning/ 
materialbeskrivning 

BBR 9:4    

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande 
regler och tekniska krav uppfylls. Observera att 
kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart 
och kontrollerna är utförda. 
 
EKS nr__________________ 
 
BBR nr__________________ 



Avfallshantering, inventering av farligt avfall, sortering av material E  Naturvårdsverkets 
handbok 

   

Tillgänglighetskrav  E/SK Visuellt/Beräkning BBR/PBF/PBL    

Överensstämmer med beviljat bygglov E Visuellt Beviljat bygglov    

 
* Förkortningar som används 
BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) 
A-ritning (arkitektritning) 
K-ritning (konstruktionsritning) 
Eurokoder (Europeiska konstruktionsstandarder) 
EKS (svensk tillämpning av eurokoder) 
 
 
 

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

 
 
 
 
Entreprenör (utförande entreprenör) 

 
 
 
 
Person med specialkompetens (om en speciell 
kontrollpunkt kräver detta) 

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. 
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