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FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ENKEL VA-INSTALLATION enligt Plan- och bygglagen 10:6  
 
Fastighetsbeteckning: 
 

 Förklaring 

Diarienummer: 
 

 BBR (Boverkets byggregler, 
finns på boverkets hemsida) 
EKS- (Europeisk 
konstruktionsstandarder) 
A-ritning (arkitektritning) 
K-ritning (konstruktionsritning) 
S-sakkunnig 
 

Byggherre (BH): 
 

Byggherrens underskrift: Namnförtydligande: 
 
 
 
 

 

Jag har anpassat denna kontrollplan efter mitt byggprojekt så att rätt kontrollpunkter finns 
med i den. Jag är införstådd med att det är byggherren som ansvarar för kontrollen av 
genomförandet enligt plan- och bygglagen 2010:900 10 kap. 5-8 §§. 

Entreprenör (E): 
 

 

Sakkunnig (S): 
 

 

 
 

Kontrollen avser 
 

 
Kontrollant 
(BH, S eller 

E)  

 
Kontrollmetod 

 
Kontroll mot (underlag) 

 
Resultat 

och datum 

 
Signatur 

 
Ev. anmärkning 

Åtgärden överensstämmer med 
beviljat bygglov/startbesked 

BH Visuellt A-ritning    

Sprängning (krävs, krävs inte) (Ja, Nej) 
S 

Lagstiftning/ 
dokumentation 

Polistillstånd    

Ledningsföreläggning, 
schaktdjup, isolering, läge och 
lutning 

BH/E Mätning, 
Visuellt, A-
Ritning 

BBR kap 6:6    
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Kontrollen avser 

 

 
Kontrollant 
(BH, S eller 

E)  

 
Kontrollmetod 

 
Kontroll mot (underlag) 

 
Resultat 

och datum 

 
Signatur 

 
Ev. anmärkning 

Täthetsprovning av rör BH/E Provtryck med 
luft eller 
vatten 

BBR 6:625    

Frånkoppling av befintlig 
vattentäkt BH/E Visuellt     

Inkoppling av vattenmätare, 
avlopp och/eller pump E Visuellt     

Installation för tappvatten BH  BBR 6:62, Vattnet är 
hygieniskt och säkert 
efter tappstället 

   

Installation för avloppsvatten BH Visuellt BBR 6:64, spillvatten 
avleds korrekt    

Kringfyllnad, återfyllning BH Visuellt/foto     

Relationshandling, yttre 
ledningsdragning BH/E Visuellt Ritning till 

byggnadsnämnden    

Överensstämmer med 
startbesked 

BH Visuellt Ritningar    

Avloppsvatten BH Visuellt BBR 6:73, 
avloppsvatten renas 
via enskilt avlopp 

   

Övrigt BH      
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Kontrollen avser 

 

 
Kontrollant 
(BH, S eller 

E)  

 
Kontrollmetod 

 
Kontroll mot (underlag) 

 
Resultat 

och datum 

 
Signatur 

 
Ev. anmärkning 

       

       

       

Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd) 
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav 
har uppfyllts 
 
 
                                                                                     
Byggherre                                                        Datum 

 
 
 
 
 
Entreprenör (om det finns utförande entreprenör)                         Datum 
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