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FASTIGHET OCH ÅTGÄRD 
Fastighetsbeteckning 
 

Kontrollplanupprättad datum: 
 

Reviderad datum: 
 

Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan 
 

Upprättad av: 
 

BYGGHERRE (Beställare) 
Namn/Företag 
 

Adress 
 

Telefon, e-post 
 

Fastighetsadress som åtgärden avser (om annan än ovan) 
 

ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (1) 
Företag 
 

Namn  
 

Telefon, e-post 
 

ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (2) 
Företag 
 

Namn  
 

Telefon, e-post 
 

ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (3) 
Företag 
 

Namn  
 

Telefon, e-post 
 

ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (4) 
Företag 
 

Namn  
 

Telefon, e-post 
 

ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (5) 
Företag 
 

Namn  
 

Telefon, e-post 
 

TIDPLAN för projektet (tex start, leveranstidpunkter,  byggskeden, färdigställande) 
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FASTIGHETSBETECKNING:    Exempel på underlag: 
  - § i BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) 
Som kontrollant anges:  - Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning 
B – Byggherren    (ange ritningens namn eller datum) 
1,2,3 etc. - Namngiven entreprenör eller projektör   - § i EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) 
  -Andra tekniska handlingar/beskrivningar 
Kontrollen avser 

 
Kontrollant 
(B,1,2,3.. etc.) 

Kontrollmetod Kontroll mot underlag Resultat och 
datum 

Åtgärd och resultat 
efter åtgärd 

Underskrift. Krav i 
kontrollpunkt är uppfyllda 
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Hantering av överblivet material och eventuellt avfall 
Enligt 10 kap. 5§ PBL ska byggherren redovisa eventuella byggprodukter som kan återanvändas och hur de ska tas omhand för att säkerställa en 
materialåtervinning av hög kvalitet samt avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. 

Inventerat material / ev. farliga ämnen Kontrollant 
(B,1,2,3.. 
etc.) 

Kontrollmetod Återanvändning / deponering Mängd 
avfall 

Åtgärd och resultat 
efter åtgärd 

      

      

      

      

      

 

Intyg om förutsättningar i bygglovet och startbeskedet har följts:     (underskrift) 
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