
Förslag till kontrollplan -  för installation av hiss, bostadsanpassning

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 SBF)

Plats för anteckningar: Signatur/ 

Datum:

Varsamhet
Förbud mot förvanskning

Åtgärder att återställa BH Avvecklingsplan

Tillgänglighet
Entré och kommunikationsutrymmen

Bärförmåga
Infästningar 

Brandsäkerhet
Passagemått

Stol/plattform inkräktar ej på 

utrymningsvägar i parkerat läge
P BBR 5:334 K-ritning

Säkerhet
Minsta bredd vid bårtransport

Buller
Spridning av störande ljud

Avvikelser
mot BBR i projektering

BBR = Boverkets byggregler K-ritning = Konstruktionsritning

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

Såhär behandlar stadsbyggnadsförvaltningen dina personuppgifter. sida 1/2

K-ritning /

Monteringsanvisningar

BBR 3:142

 Om företag finns

P BBR 5:334 K-ritning
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P K-ritningBBR 8:232

BH BBR 1:221 K-ritning / Motivering

P

P

P Visuellt K-ritning

K-ritning

P BBR Motivering

Räcken, ledstänger och barnsäkerhet

P BBR 7:41 Monteringsanvisning

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2022102715337830


Förslag till kontrollplan -  för installation av hiss, bostadsanpassning

Fastighetsbeteckning: Upprättad datum:

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

Kontroll mot: Producerad handling: 

(inlämnas till SBF)

Plats för anteckningar: Signatur/ 

Datum:

Varsamhet
Förbud mot förvanskning

Åtgärder att återställa E Avvecklingsplan

Tillgänglighet
Entré och kommunikationsutrymmen

Bärförmåga
Infästningar 

Brandsäkerhet
Passagemått

Stol/plattform inkräktar ej på 

utrymningsvägar i parkerat läge
E K-ritning

Säkerhet
Minsta bredd vid bårtransport

Räcken, ledstänger och barnsäkerhet E K-ritning

Buller
Spridning av störande ljud

Drift- och skötselinstruktioner E BBR 2:5

Avvikelser

mot BBR i utförandet

Utförandet stämmer med beviljat 

startbesked
BH / E K-ritningar

hissprotokoll samt 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"
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E K-ritning

E
K-ritning /

Monteringsanvisning
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E Monteringsanvisning

E
K-ritning /

Motivering

E K-ritning

E

Avvikelserapport med 

motivering
BBRE

Handlingar överlämnas till brukaren.

K-ritning


	Fastighetsbeteckning: 
	Upprättad datum: 
	För och efternamnOm företag finns: 
	P: 
	E: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Fastighetsbeteckning_2: 
	Upprättad datum_2: 


