
KONTROLLPLAN FÖR ENKLA ÅTGÄRDER 
Enligt Plan- och bygglagen       
 
Skapad datum:      
 

FASTIGHET 
Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsadress 

BYGGHERRE   
Namn/Företag 
 
 

Person-/ Organisationsnummer 

Adress 
 

Postadress 

Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil 
 

E-post 
 

ENTREPRENÖRER 
Entreprenör 1 Namn (projektets arbetsledare) 

 
Entreprenör 2  
 

Namn (projektets arbetsledare) 
 

PROJEKTBESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text) 
 

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande 
regler och tekniska krav uppfylls. Observera att 
kontrollplanen ska signeras efter startbesked och 
kontrollerna är utförda. 



       

* Förkortningar som används: 
BH (byggherre) 
S (sakkunnig) 
BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) 
A-ritning (arkitektritning) 
K-ritning (konstruktionsritning) 
 

Kontrollen avser 
 

Kontrollant 
(BH eller S)* 

Kontrollmetod Kontroll mot (underlag)* Allmän beskrivning Sign/datum  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

 
 

     

      

 
 

     

Underskrift (Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts) 
Datum Namnteckning (Byggherren)  Namnförtydligande  
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Så här fyller du i din kontrollplan inför startbesked:  
1. Fyll i uppgift om datum, fastighetsbeteckning, byggherre och eventuell entreprenör.  
3. Lägg till kontrollpunkter som är aktuella för byggnationen.  
4. Nu är kontrollplanen klar inför startbesked och ska skickas in till kommunen 
 
Vi meddelar dig om något behöver kompletteras eller ändras.  
När vi godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked.  
Efter beslut om startbesked kan bygg- eller rivningsarbeten påbörjas 
 
 
Så här fyller du i din kontrollplan inför slutbesked: 
5. Byggherren signerar respektive kontrollpunkt löpande då arbetet är utfört och kontrollerat.  
6. Byggherren signerar och daterar den ifyllda kontrollplanen.  
7. Nu är kontrollplanen klar inför slutbeskedbesked och ska tillsammans med eventuella intyg skickas in till kommunen: 
 
Stenungsunds kommun 
Verksamhet Bygglov  
444 82 Stenungsund 
 
bygga@stenungsund.se 
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