Förslag till kontrollplan - ELDSTAD
Enligt Plan- och bygglagen

Datum:* 20____ - _____ - _____

Fastighet och fastighetsägare

Byggherrens/sökandes kontaktuppgifter

Fastighetens adress (gatuadress, postnummer, ort)*

Adress (gatuadress)*

Fastighetsägare (namn)*

Postadress (postnummer, ort)*

Fastighetsägarens adress (gatuadress, postnummer, ort)*

E-postadress

Projektbeskrivning

Utförande entreprenör (om annan än byggherre)

Fastighetsbeteckning*

Kort beskrivning av projektet i text*

Namn*

Person-/organisationsnummer*

Telefon-/mobiltelefonnummer*

Företag

Organisationsnummer

Namn (Projektets arbetsledare)

Telefon-/mobiltelefonnummer & E-postadress

Adress

Postadress (postnummer, ort)

Information

Fält markerade med * är obligatoriska

”Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som
byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.” (Plan- och bygglagen 10 kap. 5 §)
I listan med kontrollpunkter på nästa sida ska uppgifter om vem som ska utföra kontrollerna anges inför startbesked.
Förkortningar:
BBR (Boverkets byggregler, www.boverket.se)
EKS (Boverkets konstruktionsregler)
BH (Byggherre)
E (Namngiven entreprenör som utför arbetsmoment)
Innan installationen av eldstaden får påbörjas måste ett startbesked finnas utfärdat. Att påbörja installationen innan startbesked utfärdats kan resultera i att en byggsanktionsavgift döms ut.
Ver. 171214
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Förslag till kontrollplan - ELDSTAD
Enligt Plan- och bygglagen
KONTROLLPUNKTER
Nr

VAD kontrolleras:

Kontrollmetod
(HUR):

Kontrolleras MOT:

1

Eldstaden är monterad enligt tillverkarens anvisningar

3

Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar och
skydd mot brandspridning uppfyller krav enligt BBR
Tillför erforderlig mängd förbränningsluft till eldstad

Egenkontroll
Okulärt
Egenkontroll
Mätning
Egenkontroll

Tillverkarens
anvisningar
BBR 5:41
BBR 5:422

2

4

Underlaget är dimensionerat för eldstadens och skorstenens vikt

Egenkontroll

5

Skorsten mynnar över nock och minst 1 meter över taktäckningen

6

Takskyddsanordningar finns och uppfyller kraven enligt BBR

Egenkontroll
Mätning

Tillverkarnas
anvisningar och EKS
BBR 5:4253
BBR 6:743

7

Installationen är besiktad utan anmärkning av skorstensfejare

Egenkontroll
Okulärt
Egenkontroll

Ifylles inför
startbesked
VEM kontrollerar:
(BH, E, namn)

Ifylles i samband med installationen efter att ett
startbesked har erhållits

Datum och signatur

Anmärkning

BBR 8:24

Besiktningsintyg

Bifogas med begäran
om slutbesked

Begäran om slutbesked (Ifylles när installationen slutförts)

För att slutbesked ska kunna utfärdas ska signerad kontrollplan samt övriga intyg och handlingar som framgår av startbeskedet skickas till Miljö- och byggnadsnämnden, Vindelns kommun.
Eldstaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked finns utfärdat. Om så skulle ske kan en byggsanktionsavgift dömas ut.
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts, att samtliga angivna krav har uppfyllts och att åtgärden är slutförd enligt startbesked.

_____________________________________________

Byggherre

_____________________________________________

Entreprenör (utförande entreprenör)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

Ver. 171214

_____________________________________________

Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)
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