KONTROLLPLAN, Hur man fyller i den!
Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Fastighetsbeteckning på
den fastighet som
eldstaden installeras i

Diarienummer
finns på utgivet
startbesked

Datum:

Diarienummer:

Fastighetsbeteckning:

Byggherre:

Sakkunniga kontrollanter
Företag:

Namn:

Här skriver
sökanden/byggherren
sitt namn

Skorstensfejarmästerens/
den sakkunniges företag

Skorstensfejarmästerens/
den sakkunniges namn

(Vänd)
Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors
Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52
E-post: miljoochbyggnamnden@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se
Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61

Byggherren kvitterar att kontroller är utförda och godkända genom att signera kontrollpunkterna
Här ska
byggherren
signera

Kontroller som ska utföras som egenkontroller ska noteras med E
Kontroller som ska utföras av särskilt sakkunniga ska noteras med S

Kontrollpunkter

E/S

Kontrollen avser

Kontrolleras
mot

Eldstad & rökkanal

E

Åtgärden utföres
enligt inlämnade
handlingar

Inlämnad
handling

S

Eldstad &
rökkanal

BBR kap 5:4

S

Eldstad &
rökkanal

BBR kap 6:7

Kontroll
datum

Kontrollresultat
Godkännes

Anmärkning

Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts
Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud tills rättelse sker, om kontroll
ej utförts eller godkänts enligt kontrollplanen.
Här ska skorstensfejarmästaren/
den sakkunniges signera
Byggherren Ansvarar för att byggnaden uppfyller samhällets krav och regler.

Samtliga kontroller har utförts och godkänts enligt kontrollplanen intygas:

Ort och datum

Ort och datum

Sakkunnig

Byggherre

Skorstensfejarmästarens/
den sakkunniges
underskrift

Byggherrens underskrift

Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors
Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52
E-post: miljoochbyggnamnden@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se
Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61

Den kontrollansvarige kvitterar att kontroller är utförda och godkända genom att signera
kontrollpunkterna
Kontroller som ska utföras som egenkontroller ska noteras med E
Kontroller som ska utföras av särskilt sakkunniga ska noteras med S

Kontrollpunkter
Eldstad & rökkanal

E/S Kontrollen avser
E

Kontrolleras mot

Åtgärden utföres
enligt inlämnade
handlingar

Inlämnad handling

S

Eldstad &
rökkanal

BBR kap 5:4

S

Eldstad &
rökkanal

BBR kap 6:7

Kontroll
datum

Kontrollresultat
Godkännes

Anm.

Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts
Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud tills rättelse sker, om kontroll ej utförts
eller godkänts enligt kontrollplanen.

Byggherren Ansvarar för att byggnaden uppfyller samhällets krav och regler.

Samtliga kontroller har utförts och godkänts enligt kontrollplanen intygas:

Ort och datum

Ort och datum

Kontrollansvarig

Byggherre

Samhällets krav enligt BBR (Boverkets byggregler)

