
Kontrollplan 
för små och enkla ärenden 
Ankomststämpel 

Byggherre (Sökande) Fastighet 
Namn/Företag Fastighetsbeteckning 

Ärende 
Typ av byggnad/ anläggning 

Planerad byggstart Beräknat slutdatum 

Kort beskrivning av projektet 

Kontrollpunkter 
Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan). 

Kontroller 
som skall 

utföras 

Den sökande markerar vilka kontroller som skall utföras under byggnationen 
Den sökande skriver under förslaget till kontrollplan och lämnar den till byggnadsnämnden. 
Efter att byggnadsnämnden lämnat startbesked och fastställt kontrollplanen får byggnationen påbörjas. 
Under byggnationen fyller byggherren efter hand i vilka kontroller som är utförda. 

OBS! Om byggnationen startar innan startbesked har lämnats, kan byggnadsnämnden påföra 
byggherren en avgift (byggsanktionsavgift). 

Kontroller 
som är 

utförda 

Signatur 

Kontroll att utförandet överensstämmer med bygglov/startbesked 

Kontroll att byggnationen och/eller installationen följer tillverkarens 
anvisning 

Det byggdas placering (protokoll från lägeskontroll) 

Kontroll att åtgärden är färdigställd 

Byggnationen uppfyller kraven i BBR (Boverkets Byggregler) och 
 EKS, (Europeiska konstruktionsstandard). 

Underskrift av sökande 
Ort/ datum Underskrift av sökande Namnförtydligande 

När byggnationen är färdigställd och kontrollplanen är uppfylld skall den sökande ansöka om slutbesked. Byggnadsverket får inte tas i bruk 
innan byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked. Tas byggnadsverket i bruk innan slutbesked har lämnats kan byggnadsnämnden påföra 
byggherren en avgift (byggsanktionsavgift). För vissa små och enkla ärenden kan byggnadsnämnden dock besluta att byggnadsverket får tas i 
bruk utan att byggnadsnämnden gett slutbesked. 

Ansökan om slutbesked, underskrift av byggherre (sökande) 
Ort / datum Underskrift av sökande Namnförtydligande 

Beslutsstämpel 

Versionsdatum 2016-02-18  UW/MA 
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