


Se förslag på kontrollpunkter i dokumentet ”Förslag på kontrollpunkter” som du kan hitta under länken ”Vilka handlingar ska jag lämna in med ansökan”. 

Vad är en kontrollplan? 

För att ett projekt ska uppfylla exempelvis säkerhet, tillgänglighet och 

energi enligt de krav som ställs krävs det att man kontrollerar utförandet. 

Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man 

kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven. 

Det gemensamma för alla kontrollplaner är att kontrollplanen ska 

redovisa; 

• Vad som kontrolleras.

• Vem som kontrollerar.

• På vilket sätt kontrollen utförs.

• Mot vad kontroller görs.

• Resultatet av kontrollen.

En kontrollplan krävs vid alla bygg- och rivningsåtgärder som kräver lov 

eller anmälan. 

Vem gör kontrollplanen? 

Om åtgärden bedöms kräva en särskild person som kontrollerar att 

kraven följs, en så kallad kontrollansvarig, upprättas en kontrollplan av en 

kontrollansvarige tillsammans med byggherren. Byggherren är oftast 

samma person som sökande, dvs. den person som önskar utföra den 

åtgärd. Är det en mindre åtgärd som inte kräver en kontrollansvarig 

upprättas kontrollplanen av byggherren. Ett mindre projekt kan vara 

 exempelvis tillbyggnad med inglasat uterum, nybyggnad av carport, 

installation av eldstad i småhus och nybyggnad av plank.  

När ska kontrollplanen lämnas in? 

I ett mindre projekt ska ett förslag till kontrollplan lämnas in tillsammans 

med ansökan. Vid större åtgärder som kräver en kontrollansvarig ska 

förslag till kontrollplan lämnas in senast vid det tekniska samrådet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ska i startbeskedet godkänna att 

kontrollplanen innehåller tillräckligt med information för att kunna anta 

att åtgärden kommer uppfylla kraven. 

När projektet är färdigställt och kontrollpunkterna har kontrollerats 

lämnas den underskrivna kontrollplanen in som ett intyg på att samtliga 

kontrollpunkter uppfyller kraven. 

Hur vet jag vad som ska kontrolleras? 

Det kan vara svårt att veta vad och mot vad man ska kontrollera. 

Därför har vi tagit fram ett dokument med exempel på kontrollpunkter 

som du kan hitta under ”Vilka handlingar ska jag lämna in med ansökan” 

på www.karlstad.se/bygglov. 

Hur vet jag att kontrollplanen är godkänd? 

Kontrollplanen godkänns i beslutet om startbesked. I mindre projekt som 

kräver lov lämnas oftast startbesked samtidigt som beslut om lov. 

Förslag på 

kontrollplan lämnas 

in till stadsbyggnads-

förvaltningen  � 

Kontrollplanen godkänns i 

startbeskedet. 

Åtgärden får påbörjas. � 

Kontrollerna utförs under projektets gång 

och den underskrivna kontrollplanen skickas 

in till stadsbyggnadsförvaltningen för ett 

slutbesked. 

http://karlstad.se/bygga-och-bo/bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/bygglov-och-andra-lov/vilka-handlingar-ska-jag-lamna-in-med-ansokan/


Se förslag på kontrollpunkter i dokumentet ”Förslag på kontrollpunkter” som du kan hitta under länken ”Vilka handlingar ska jag lämna in med ansökan”. 

Beskrivning 
1. I kontrollplanen ska du ange Namn, vilken fastighet det handlar om och datum när kontrollplanen är gjord. Det är också bra att ange en kort

beskrivning av projektet.

2. Efter den övergripande informationen är det lämpligt att ange kontrollpunkterna. Ange Kontrollmoment, kontrollant, kontrollmetod och

Kontrolleras mot i en tabell.

Vad som kontrolleras På vilket sätt kontrollen utförs Resultatet av kontrollen 

Vem som kontrollerar Mot vad kontrollen görs Viktig notering 

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar 

Överensstämmer med beviljat 
bygglov 

Anders 

Andersson 

Visuellt/ Mätning Ritning med ritningsnr A1, A2, 

A3 

Verifiering bärförmåga, stomme Anders 

Andersson 

Visuellt K-ritning med ritningsnr

K1 /EKS 11
Skydd mot skärskador Anders 

Andersson 

Visuellt BBR 8:353/ Leverantörens 

anvisningar 

Skydd mot brandspridning Anders 

Andersson 

Visuellt K-ritning med ritningsnr 

K2 /BBR 5:611

Exemplet ovanför visar hur kontrollpunkterna skulle kunna se ut i en kontrollplan. Dessa kontrollpunkter ska godkännas av stadsbyggnadsförvaltningen 

innan man får påbörja åtgärden. Kontrollplanen godkänns i beslutet om startbesked. 

3. Kontrollplanen avslutas med ett fält för underskrift som intygar att samtliga kontrollpunkter är kontrollerade och begär här med slutbesked.

Detta fält ska du inte skriva under när du ansöker utan ska skrivas under efter du utfört alla kontroller.

Underskrift och datum  Namnförtydligande 



Se förslag på kontrollpunkter i dokumentet ”Förslag på kontrollpunkter” som du kan hitta under länken ”Vilka handlingar ska jag lämna in med ansökan”. 

Exempel på en kontrollplan

Kontrollplanen är anpassad för ett inglasat uterum och kan se ut på följande sätt vid en ansökan. 

Sökande: Anders Andersson 

Fastighetsbeteckning: Solen 1 

Kontrollplanen upprättad: 2013-10-30 

Beskrivning: Montering och dimensionering av det inglasade uterummet utförs av leverantören. 

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar 

Överensstämmer med beviljat 
bygglov 

Anders 

Andersson 

Visuellt/ Mätning Ritning med ritningsnr A1, A2, 

A3 

Verifiering bärförmåga, stomme Anders 

Andersson 

Visuellt K-ritning med ritningsnr

K1 /EKS 11
Skydd mot skärskador Anders 

Andersson 

Visuellt BBR 8:353/ Leverantörens 

anvisningar 

Skydd mot brandspridning Anders 

Andersson 

Visuellt K-ritning med ritningsnr

K2 /BBR 5:611

Samtliga kontrollpunkter är godkända. Begär här med slutbesked. 

Underskrift och datum Namnförtydligande 


