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FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR INSTALLATON AV ELDSTAD enligt Plan- och bygglagen 10:6

Fastighetsbeteckning: Förklaring 

Diarienummer: BBR (Boverkets byggregler, 
finns på boverkets hemsida) 
EKS- (Europeisk 
konstruktionsstandard) 
A-ritning (Ritningar behöver 
inte vara ritade av en arkitekt 
utan fackmannamässig)
K-ritning (konstruktionsritning) 
S-sakkunnig

Byggherre (BH): Byggherrens underskrift: Namnförtydligande: 

Jag har anpassat denna kontrollplan efter mitt byggprojekt så att rätt kontrollpunkter finns 
med i den. Jag är införstådd med att det är byggherren som ansvarar för kontrollen av 
genomförandet enligt plan- och bygglagen 2010:900 10 kap. 5-8 §§. 

Entreprenör (E): 

Sakkunnig (S): 

Kontrollen avser Kontrollant 
(BH, S eller 

E) 

Kontrollmetod Kontroll mot 
(underlag) 

Resultat 
och datum 

Signatur Ev. anmärkning/
Kommentar 

Utförandet överensstämmer 
med beviljat startbesked BH Visuellt Ritningar 

Eldstads, rök- och avgaskanals 
avstånd till brännbara 
byggnadsdelar 

BH Mätning BBR 5:41, 5:421, 
5:4221, 5:4251  

Kontroll av bärförmåga och 
brandmotstånd 

BH Visuellt BBR 5:4222, 5:4223 

Skorstenshöjd med hänsyn till 
brandspridning 

BH Mätning BBR 5:4253, 6:743 

E

E

E
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Kontroll av eldstad, rök- och 
avgaskanalers täthet 

BH Mätning BBR 5:4256 

Eldstad, rök- och avgaskanalers 
är åtkomliga för rensning, 
kontroll och inspektion 

BH Visuellt BBR 5:428 

Eldstadsplan monterad BH Visuellt BBR 5:4223 

Skorstenshöjd med hänsyn till 
utsläpp till omgivningen 

BH Mätning BBR 6:743, 5:425 

Takskyddsanordningar BH Visuellt BBR 8:24 

Bevis om att installationen är 
godkänd och klar 

BH Intyg Godkänt protokoll från 
sotare/skorstensfejarmästare 

Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd) 
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna 
krav har uppfyllts 

Byggherre              Datum Entreprenör (om det finns utförande entreprenör)    Datum 
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