KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen
Datum:
Kontrollplan upprättad av:
BYGGHERRE (Beställare)
Namn/Företag

Person-/ Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil

E-post

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning

PROJEKTBESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text)
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Fastighetsadress

KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen
Kontrollen avser/kontrollpunkt

Att utförandet överensstämmer med beviljat
bygglov
Slutanmälan skickas till
stadsbyggnadsförvaltningen när åtgärden är
färdigställd.
Brandavskiljning från intill- och ovanliggande
brandceller, lägst brandklass EI30
Skydd mot fall, Öppningsbara fönster och
glaspartier vars karmunderkant sitter lägre än
1,8 meter över golvet skall vara försedda med
säkerhetsbeslag, spärranordningar eller annat
skydd som begränsar risken för att barn skall
falla ut. Balkongdörrar eller motsvarande
skall vara utförda med säkerhetsbeslag och
spärranordning som hindrar barn från att
passera och öppna dörren.

Kontrollant
(exempel på
vem som utför
kontrollen
E - entreprenör
S - sakkunnig
B - byggherre
A – arkitekt)

Inglasning av balkong
Kontrollmetod
(exempel på
hur kontrollen
utförs,
Visuellt
Provning
Mätning
Övervakning)

Kontroll mot
underlag.
(exempel kan
vara
BBR
A -ritning
K -ritning
VVS-ritning
Andra
tekniska
handlingar)

Datum

Anmärkning/
resultat

BBR 5:611
BBR 8:231

Skydd mot fall, Nivåskillnader där glasytans
underkant till golvet eller marken utanför är
större än 2 meter, skall vara utformade så att
risken att falla genom glasytan är begränsad
(gäller inte då räcke fungerar som skydd).

BBR 8:352

Kontroll av glassäkerhet. Glasytor skall vara
dimensionerade för att tåla dynamisk
påverkan av en människa

BBR 8:35

Skydd mot skärskador och mot fall genom
glas. Glasytor ska utformas så att risken för
skärskador och att falla ut genom glasytan
begränsas.

BBR 8:352
och BBR
8:353

Dimensioneringskontroll: Den vertikala
belastningen och den extra vindbelastningen
som inglasningen innebär skall kontrolleras
mot leverantörens/konstruktörens anvisningar.
Kontroll att byggnationen följer
tillverkarens/konstruktörens anvisningar
(teknisk beskrivning/montagebeskrivning)

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Entreprenör (utförande entreprenör)
Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att kontrollplanen är genomförd
och sanningsenligt ifylld.

Byggherre
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