
Förslag till kontrollplan -  för inglasning av balkonger på flerbostadshus

Fastighetsbeteckning: Upprättad datum:

Signaturförteckning: Företag: För- och efternamn Signatur:

Byggherre/sökande BH

Projektör/konstruktör P

Entreprenör - Bygg E

Kontrollen avser: Kontrollant: 
(BH, E eller P)

Kontroll mot: Producerad handling: 
(inlämnas till SBK)

Plats för anteckningar: Signatur/ 

Datum:

Varsamhet
Förbud mot förvanskning

Åtgärder att återställa BH Avvecklingsplan

Bärförmåga
Infästningar, stomme, räcke, vindlast

Brandsäkerhet
brand, och brandgasspridning

Hygien, Hälsa och Miljö
Vädring, Dagvatten

Säkerhet
Öppningsbara fönster, snörasskydd

Avvikelser
mot BBR i projektering

BBR = Boverkets byggregler K-ritning = Konstruktionsritning A-ritning = Arkitektritning

Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen,  PBL (2010:900).
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 Om företag finns

EKS
K-ritning / 

Monteringsanvisningar

P BBR 5:537 K-ritning
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P K-ritningBBR 8:231, 8:2434

BH BBR 1:221 A-ritning / K-ritning

P

P
BBR 8:35, 8:352, 

8:353
K-ritning

P BBR Motivering

P
BBR 6:253,             

BBR 6:642
A-ritning / K-ritning

Glas i byggnader, skärskador, fall 

genom glas



Förslag till kontrollplan -  för inglasning av balkonger på flerbostadshus

Fastighetsbeteckning: Upprättad datum:

Kontrollen avser: Kontrollant: 
(BH, E eller P)

Kontroll mot: Producerad handling: 

(inlämnas till SBK)

Plats för anteckningar: Signatur/ 

Datum:

Varsamhet
Förbud mot förvanskning

Åtgärder att återställa E Avvecklingsplan

Bärförmåga
Infästningar, stomme, räcke, vindlast

Brandsäkerhet
brand, och brandgasspridning

Säkerhet
Öppningsbara fönster, snörasskydd

Glas i byggnader, skärskador, fall genom glas E K-ritning

Avvikelser

mot BBR i utförandet

Utförandet stämmer med beviljat 

startbesked
BH / E K-ritningar begäran om slutbesked

BBR = Boverkets byggregler K-ritning = Konstruktionsritning Underskrift av byggherre, efter färdigbyggt projekt Datum

Skicka in fullständigt ifylld kontrollplan tillsammans med blankett "begäran om slutbesked"

sida 2/2

K
o

n
tr

o
llp

u
n

kt
e

r 
U

tf
ö

ra
n

d
e

E K-ritning 

E K-ritning

E

E
K-ritning / 

Monteringsanvisning

Avvikelserapport med 

motivering
BBRE

K-ritning
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