
 

ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) 
För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art t.ex. 
mindre tillbyggnad, fasadändring, mur/plank, som inte kräver kontrollansvarig. 
 
Fastighet:  Ev. Dnr: 
Sökandes namn: 
Åtgärd: 
 
Kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig. Byggherren kvitterar att 
kontroller är utförda och godkända genom att signera kontrollpunkten.  
 
Ett förslag på kontrollplan (t.ex. denna) ska inlämnas ej underskriven i samband med ansökan/anmälan till 
nämnden, som sedan godkänner förslaget genom ett startbesked. När åtgärden är avslutad sänds 
kontrollplanen (ifylld) än en gång in till nämnden som då utfärdar ett slutbesked. 
 
Fler kontrollpunkter kan tillföras för att kontrollplanen ska bli anpassad för ditt projekt, ex. på punkter kan 
vara: schaktdjup, dränering, fukthalt, konstruktion, infästningar, brand och barnsäkerhet. 
 
Kontroller som utförs som egenkontroller av byggherren själv ska noteras med B. 
Kontroller som utförs av särskild sakkunnig ska noteras med S.*  
Kontrollpunkter 
 

Beskrivning  
(mot vad kontrollen görs) 

B 
S 
 

Kontrollresultat 
godkänns 
datum & signatur 
 

Anmärkning 

Dokumentation Följer lov och startbesked B 
 

 
 

 

Konstruktion Bärförmåga, stadga och 
beständighet. EKS samt 8:4 PBL 

 

   

     

     

     

 
 
 

    

     
*Vid sakkunnig signatur skrivs kontaktuppgifter här: 
 
 
För följande tillämpbara delar ska kontrollen styrkas med sakkunnighetsintyg/protokoll. 
Typ av kontroll Intyg krävs Intyg finns Beskrivning 

Elsäkerhetsintyg   Erhålls av elektriker. 

    

 
Färdigställande 
Signerad kontrollplan och intyg enligt startbesked ska skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller 
utförts. Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbesked. Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av 
användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej utförts eller godkänts enligt kontrollplanen.  
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden uppfyller krav enligt bygglov, startbesked, Boverkets byggregler (BBR), 
eurokoder (EKS) och samhällets övriga krav och regler. Samtliga tillämpbara kontroller har utförts och 
godkänts enligt kontrollplanen intygas:  
 
 
 

  

Byggherrens (sökandes) underskrift vid färdigställande  Ort och datum 
 
 



 

Vid ev. ny adress, skriv den här. 
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