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Kontrollplan 
Enligt PBL 2010:900 

Skickas till 
Lilla Edets kommun 
Bygglovsenheten 
463 80 Lilla Edet 

Fastighet och byggherre 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Byggherrens namn Fastighetsägare 

Byggherrens adress Person-/Organisationsnummer 

Telefonnummer E-post 

Uppgifter om entreprenör 
Entreprenör Telefonnummer 

Entreprenörens adress Postadress Postort 

Underskrift (Steg 1: Signera innan du skickar in för godkännande av startbesked. Kontrollplanen skickas tillbaka till dig
för signering enligt steg 2.) 

Byggherre Datum 

Kontrollplan (Steg 2: Efter beslut om startbesked ska kontrollplanen signeras under utförandet. De kontrollpunkter som ej
är relevanta för projektet ska strykas innan kontrollplanen lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen steg 1)

Kontroll avser Kontrolleras av Kontrolleras mot Datum för kontroll Signatur 

Utförande enligt bygglov 
samt utsättning 

Schaktbotten, innan 
gjutning samt armering 

Dränering, återfyllnad samt 
dagvatten 

Stom- och takstols-
förankring, dimensionering 

Brandavskiljning 

Elsäkerhetsintyg 

Våtrumsintyg 

Byggherre Datum

Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller 
som kan användas vid er byggnation då 
certifierad kontrollansvarig ej krävs. Om du som 
byggherre signerar blanketten, godkänner du 
kontrollplanen. 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas med myndighetsutövning som rättslig grund enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om registrering av personuppgifter finns att läsa på vår hemsida 
www.lillaedet.se/dataskydd)

Underskrift (Steg 2: Signera vid ansökan om slutbesked. För att få ta byggnadsdelen i bruk krävs det ett slutbesked.)
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