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Kontrollplan för eldstad/rökkanal

Enligt 10 kap 6-8 §§ Plan-och bygglagen (2010:900) 

Information om kontrollplan för enkla ärenden 

• Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden.

• Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen.

• Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet, kontrollpunkter ska anpassas efter projektets omfattning.

• Kontrollplanen ska ange vad som ska kontrolleras, vem som ska göra kontrollerna och vilken lagstiftning de kontrolleras
mot.

• När kontrollplanen godkänts fastställs den i beslut om startbesked tillsammans med övriga handlingar, därefter kan
byggnationen påbörjas.

• Efter avslutad byggnation ska kontrollplanen signeras och inlämnas tillsammans med övriga begärda handlingar till
samhällsbyggnadsnämnden.

Så här fyller du i din kontrollplan 

• Fyll i uppgifter om fastighetsbeteckning, datum, ditt namn som byggherre/sökande och eventuellt företagsnamn.

• Fyll i vad projektet handlar om under projektbeskrivning.

• Vilka kontrollpunkter som är aktuella för ditt projekt? Kryssa i de kontrollpunkter som är aktuella för ditt projekt och lägg
till kontrollpunkt om det saknas någon.

• Ange vem som ska utföra kontrollen för respektive kontrollpunkt.

Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till Ale kommun, samhällsbyggnadsnämnden, 449 80 Alafors 

Har du frågor kontakta byggenheten via e-post, bygg@ale.se eller kontaktcenter via telefon, 0303-70 30 00. 
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Byggherre/Sökande och Fastighet 

Namn/Företag 
 
 

Fastighetsbeteckning 

 

Projektbeskrivning 

Kort beskrivning av projektet 
 
 
 

 

 

Ansvarig för kontroll i projektet 

Byggherre/Sökande (BH)  

Entreprenör (E)  

Projektör/Konstruktör (P,K)  

 

Så behandlar vi dina personuppgifter 

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna blankett i enlighet med dataskyddsförordningen. På www.ale.se/pub kan du läsa mer om 

hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. 

Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70  
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Byggnationen kommer att kontrolleras enligt följande 
Byggherren markerar vilka kontroller som skall utföras i projektet. Under byggnationen fyller du efterhand i vilka kontroller som är utförda. 

Ingår i 
projekt 

Kontrollpunkt Kontroll mot Allmän beskrivning Kontrollmetod Kontrollant 
(BH/E/P/K) 

Signatur 
och 
datum 

Anmärkning/avvikelser 

☐ Startbesked finns 
innan påbörjande 

Startbesked PBL Visuellt 

☐ Kontroll av 
underlagets 
bärförmåga

BBR 5:4222 Konstruktioner har 
tillräcklig bärförmåga 

Visuellt 

☐ Kontroll av 
skorstenshöjd 

BBR 5:4253 Skorstenen har 
tillräcklig höjd 

Visuellt/mätning 

☐ Kontroll av utsläpp 
och 
förbränningsgaser 

BBR 6:741 Byggnader ska 
utformas så att det 
blir möjligt att föra 
bort föroreningar 

Mätning 

☐ Kontroll av 
eldstadens avstånd 
till brännbara 
byggnadsdelar 

BBR 5:4221 Utförandet stämmer 
överens med vad som 
anges i den 
tekniskabeskrivningen 

Visuellt/mätning 

☐ Kontroll av 
rökkanalens täthet 

BBR 5:4256 Utförs av sakkunnig Besiktning 

☐
Rensning och 
inspektion 

BBR 5:428 Provning/mätning. 
Intyg från behörig 
installatör 

Provning/mätning 

☐ Överensstämmer 
med bygganmälan 

Anmälningshandlingar Kontroll att det som 
byggts 
överensstämmer med 
startbeskedet 

Visuellt 

mailto:bygg@ale.se


Ale kommun Organisation Telefon E-post Webb 
Se-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 bygg@ale.se www.ale.se 

Övrigt 

Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden uppfylls. Slutbesked för byggnationen 

Ort och datum Namnteckning byggherre/sökande Namnförtydligande
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