
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLLPLAN ENL. PBL 
Byggherre: Datum: 

Fastighetsbeteckning: 

Diarienummer: 

Typ av åtgärd: 
Beskrivning av projektet: 

Kontrollpunkter Ansvarig för kontroll: Datum: Signatur: Intyg/Anteckningar: 

ANSÖKAN OM SLUTBESKED 
När byggnationen är färdigställd och kontrollplanen är verifierad ska byggherren ansöka om slutbesked. Byggnadsverket får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked. Tas 
byggnadsverket i bruk innan slutbesked har lämnats kan Samhällsbyggnadsnämnden påföra byggherren en avgift (byggsanktionsavgift). 

Fullföljd kontrollplan Ort och datum: Underskrift av byggherre: Namnförtydligande: 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter i denna kontrollplan i enlighet med dataskyddsförordningen som underlag för att 
handlägga ärendet. 
På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator 
kan du få information genom att ringa oss på telefon: 033-35 85 00. 
Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta oss via e-post: 
samhallsbyggnad@boras.se eller telefon: 033-35 85 00. 

Kontakt 
Telefon: 033-35 85 00 
E-post: samhallsbyggnad@boras.se 
Postadress: Kungsgatan 55, 501 80 Borås 

På boras.se/bygglov får du mer information om vad som 
gäller när du ska söka bygglov eller göra en anmälan. 

mailto:samhallsbyggnad@boras.se


Instruktion:  
På denna sidan finns förslag på kontrollpunkter att använda i förslaget till kontrollplan.  
Enbart förstasidan i filen, själva förslaget till kontrollplan behöver skickas in till kommunen. 

Förslag på kontrollpunkter Ansvarig för kontroll: Datum: Signatur: Intyg/Anteckningar: 
Utförd åtgärd överensstämmer med beviljat bygglov Byggherre Vid bygglovsärende 
Utförd åtgärd överensstämmer med beviljat startbesked Byggherre Vid Attefallsärende 
Utstakning av åtgärd enl. PBL 10 kap. 26§ och/eller lägeskontroll Byggherre Intyg om lägeskontroll 
Byggavfall ska hållas isär och sorteras under byggtiden enl. AF 3 kap. 10 §, AF 4 kap. 10 Byggherre 
Rivningsavfallet är hanterat enl. materialinventering Byggherre Verifierad rivningsinventering 

Markförberedelser/grundbotten är utfört enl. ritning/beskrivning Byggherre 
Infästning av stomme/takstolar är enl. ritning/beskrivning Byggherre 
Imkanal är utförd enl. BBR 5:5332 Byggherre Intyg 
Eldstad och rökkanal är utförda enl. BBR 5:421, 5:422 Byggherre Sotarintyg 
Brandvarnare och utrymningsvägar är utfört enl. BBR 5:321, 5:41, 5:53, 5:61 Byggherre 
Injustering av ventilationssystem är utfört enl. PBF 5 kap. 1§ Byggherre Injusteringsprotokoll 
Utförandet av dagvattenhantering och dränering är utfört enl. BBR 6:641 Byggherre Relationsritning 
Tätheten i  vatten- och värmesystem är utfört enl. BBR 6:625 Byggherre Säker-vattenintyg el. motsvarande 

Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt har utförts enl. BBR 6:533 Byggherre Våtrumsintyg el. motsvarande 

Åtgärden är utformad så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt enl. BBR 6:5 Byggherre 
Skydd mot fall, inne som ute utfört enl. BBR 8:232, BBR 8:2321, BBR 8:2322 och BBR 8:92 Byggherre 
Taksäkerheten är utförd enl. BBR 8:24 Byggherre 
Skydd mot skärskador (barnsäkerhet kök) finns enl. BBR 8:32 Byggherre 
Glassäkerhet är kontrollerad enl. BBR 8:35 Byggherre 
Skydd mot brännskador finns enl. BBR 8:42 Byggherre 
Skydd mot förgiftning finns enl. BBR 8:7 Byggherre 
Skydd mot elstötar och elchocker finns enl. SFS 1990:806 7 § och BBR 8:8 Elektriker Elsäkerhetsintyg 
Hiss har uppförts enl. BBR 8:33, 8:94, BFS 2011:12 (H) Byggherre Hissintyg 
Utförd åtgärd överensstämmer med teknisk beskrivning Byggherre 


	Blad1

	Byggherre: 
	Datum: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Diarienummer: 
	Typ av åtgärd: 
	Beskrivning av projektet: 
	KontrollpunkterRow1: 
	Ansvarig för kontrollRow1: 
	IntygAnteckningarRow1: 
	KontrollpunkterRow2: 
	Ansvarig för kontrollRow2: 
	IntygAnteckningarRow2: 
	KontrollpunkterRow3: 
	Ansvarig för kontrollRow3: 
	IntygAnteckningarRow3: 
	KontrollpunkterRow4: 
	Ansvarig för kontrollRow4: 
	IntygAnteckningarRow4: 
	KontrollpunkterRow5: 
	Ansvarig för kontrollRow5: 
	IntygAnteckningarRow5: 
	KontrollpunkterRow6: 
	Ansvarig för kontrollRow6: 
	IntygAnteckningarRow6: 
	KontrollpunkterRow7: 
	Ansvarig för kontrollRow7: 
	IntygAnteckningarRow7: 
	KontrollpunkterRow8: 
	Ansvarig för kontrollRow8: 
	IntygAnteckningarRow8: 
	KontrollpunkterRow9: 
	Ansvarig för kontrollRow9: 
	IntygAnteckningarRow9: 
	KontrollpunkterRow10: 
	Ansvarig för kontrollRow10: 
	IntygAnteckningarRow10: 
	NamnförtydligandeRow1: 


