


Om du inte vet hur du ska använda dig av detta dokument kan du läsa ”Exempel på kontrollplan” som finns under länken ”Vilka handlingar ska jag lämna in med ansökan” 

på www.karlstad.se/bygglov. 

Beskrivning 

Välj de kontrollpunkter som passar i ditt projekt. Detta dokument är anpassat för att hjälpa dig som planerar att utföra en enklare åtgärd utan en 

kontrollansvarig. En enklare åtgärd kan vara till exempel inglasning av en uteplats, installation av braskamin, mindre tillbyggnad eller nybyggnad av carport. 

Du måste själv ange kontrollmetod och vem som kontrollerar. Kontrollmetod kan vara exempelvis visuellt eller mätning. 

I tabellen nedan anges Boverkets byggregler (BBR) som är regelsamling för byggande. För att kontrollplanen ska ha ett syfte i projektet måste du som 

kontrollerar även veta vilka krav det är som gäller. Därför bör du även läsa BBR för de kontrollpunkter du väljer så samhällets krav uppfylls. 

Du kan ladda ned Boverket byggregler på www.boverket.se. 

Om man kontrollerar mot en ritning måste det framgå vilken ritning det handlar om. Detta görs lättast genom att införa ett ritningsnummer för att 

specificera handlingen. 

EKS är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder. EKS innehåller regler för hur Eurokoderna får och ska 

tillämpas vid dimensionering av byggnader i Sverige. Dimensionering bör utföras av konstruktör. 

Förslag på kontrollpunkter 

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar 

Överensstämmer med beviljat 
bygglov 

Ritning med ritningsnr… 

Tillgänglighet, bostadsanpassning, rumshöjd och driftutrymmen Kapitel 3 
Rum har erforderligt vändmått för 
rullstol 

BBR 3:112 

Ramper på tomter ska kunna 
användas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga 

BBR 3:1222 

Ramper i byggnaden ska kunna 
användas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga 

BBR 3:1422 

Bostaden är tillgänglig och 
användbar för personer med 
nedsatt rörelseförmåga 

BBR 3:146 

Rumshöjd i bostaden har 
erforderligt mått 

BBR 3:311 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Regelsamling-for-byggande-BBR-2012/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eurokoder
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Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar 

Bärförmåga, stadga och beständighet Kap 4 
Verifiering bärförmåga, stomme K-ritning med 

ritningsnr… /EKS 11
Brandskydd kapitel 5 
Fönster som är avsedda för 
utrymning har erforderligt mått 

BBR 5:323 

Dörrar avsedda för utrymning har 
erforderligt mått 

5:335 

Skydd mot brandspridning mellan 
byggnader, EI 30 

BBR 5:611 

Fönster har erforderlig brandklass BBR 5:553 

Skydd mot brandspridning (gäller 

vid inglasning av balkonger, 

loftgångar och uterum) 

BBR 5:537 

Eldstad, rök- och avgaskanals 
avstånd till brännbara 
byggnadsdelar 

BBR 5:422 

Kontroll av underlagets bärförmåga 
och brandmotstånd vid installation 
av eldstäder 

BBR 5:425 

Skorstenshöjd BBR 5:4253 

Skorstenar, rök- och avgaskanalers 
täthet 

BBR 5:4256 

Eldstäder, rök- och avgaskanaler är 
åtkomliga för rensning, kontroll och 
inspektion 

BBR 5:428 

Eldstadsplan BBR 5:4223 
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Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar 

Hygien, hälsa och miljö Kapitel 6 
Ventilationsflöde i rum BBR 6:251 

Byggnadens golv-, tak- och 
väggkonstruktion avseende 
lufttäthet för skydd mot fukt 

BBR 6:531 

Fuktskydd i mark och 
byggnadsdelar 

BBR 6:532 

Våtrum har vattentäta och 
vattenavvisande skikt 

BBR 6:533 

Avledning av vatten till golvavlopp BBR 6:5335 

Dolda ytor med risk för utläckande 
vatten är anordnade så vatten 
snabbt blir synligt (Bakom 

diskmaskin, diskbänk, kyl och frys) 

BBR 6:5334 

Tappvarmvattnets temperatur är 
minst 50 

o
C men högst 60 

o
C 

BBR 6:621 

Spillvatteninstallationer kan 
avledas 

BBR 6:641 

Dagvatten kan avledas med hänsyn 
till översvämning, olycksfall eller 
skador på byggnader begränsas 

BBR 6:642 

Skorstenshöjd med hänsyn till 
utsläpp till omgivningen 

BBR 6:743 
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Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar 

Säkerhet vid användning Kapitel 8 
Barnsäkerhet avseende 
balkongräcken, balkongdörrar samt 
fönster över markplan 

BBR 8:23 

Kontrollera att öppningsbara 
fönster och glaspartier har 
säkerhetsbeslag  

BBR 8:231 

Kontrollera att balkongdörrar och 
motsvarande är utförda med 
säkerhetsbeslag 

BBR 8:231 

Kontroll av nivåskillnaden mellan 
glasytor och underkant golv/mark 

BBR 8:352 

Glasytor är dimensionerade för att 
tåla dynamisk påverkan av en 
människa 

BBR 8:35 

Glasytor är utformade så att risken 
för skärskador begränsas 

BBR 8:353 

Ledstänger i trappa BBR 8:2322 

Skydd mot skållningsskador BBR 8:43 

Energihushållning Kapitel 9 
Bostadens energianvändning BBR 9:2 

Byggnadens energianvändning 
(Golvarean Atemp < 100 m

2
)

BBR 9:3 


