Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)

Installation av eldstad/rökkanal
En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder.
Detta är ett förslag till kontrollplan med de kontrollpunkter som behövs för att kontrollen skall bli tillräcklig. Inlämna till Miljö- och byggnadsnämnden i ihop med anmälan/ansökan.

Fastighetsbeteckning

Byggherre

BH

Entreprenör

E

Upprättad datum

Företag / För- och efternamn

Diarienummer

Telefon

Företag

För- och efternamn

Telefon

SK – Person med specialkompetens eller firma som utför kontrollen

Kontrollen avses

Kontroll mot
(underlag)

Kontrollant

Kontrollmetod

BH / E

Okulärbesiktning /
Mätning

BBR 5:4222

Skydd mot brandspridning nedåt och antändning av golv,
eldstadsplan

BH / E

Okulärbesiktning /
Mätning

BBR 5:4223

Eldstad, rök- och avgaskanalers utformning och avstånd till
brännbara byggnadsdelar

BH / E

Okulärbesiktning /
Mätning

BBR 5:4221

E

Okulärbesiktning /
Mätning

BBR 5:425

Underlagets bärförmåga och brandmotstånd

Skorstenens utformning. Rök- och avgaskanaler
Godkänt sakkunnighetsintyg av SSR-godkänd sotare (avseende
brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal inkl. tillträdesanordningar
på tak)

SSR-godkänd
sotare

Besiktning

Sida 1

BBR 6:743

Signatur och datum

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)

Installation av eldstad/rökkanal
Underskrift (Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.)
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

_____________________________
Byggherre (underskrift, ort samt datum)

_________________________________________
Entreprenör (utförande entreprenör) (underskrift, ort samt datum)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Undertecknad kontrollplan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för att få
slutbesked. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits.
Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med din ansökan. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i
register av Miljö- och byggnadsnämnden och du har rätt att skriftligen begära utdrag och rättelse en gång om året. Dina personuppgifter kan komma att utlämnas i enlighet med
offentlighetsprincipen.
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