
SAMMANDRAG AV INSPEKTIONS-
PROTOKOLLET FÖR BYGGET 

Lovbeteckning Byggplatsens 
adress 

Byggplats Stadsdel/By Kvarter / Fastighetens namn Tomt / Lägenhet 

Åtgärd 

Byggherre Namn Tfn 

Byggare Namn Tfn 

Ansvarig arbets-
ledare 

Namn Tfn 

FVA-arbetsledare Namn Tfn 

Arbetsledare för 
ventilationsarb. 

Namn Tfn 

Fuktsäkerhets- 
koordinator 

Namn Tfn 

ARBETSSKEDE Ansvarsperson *) Datum Underskrift 
Man har bekantat sig med bygglovet 
och dess villkor 

Inledande möte har hållits 

Man har bekantat sig med be-
stämmelserna för användning av 
CE-märkta produkter 
Konstruktionsritningar har inläm-
nats till byggnadstillsynen 

Bottengranskningen är utförd 

Utmärkning av byggnadernas 
placering är utförd 

Granskning av dränering och 
brunnar är utförd 

Granskning av tjälisolering är ut-
förd 

Granskning av betongkonstrukt-
ioners armering är utförd 

Lägessyn är utförd 

Konstruktionerna är granskade 
och konstruktionssynen är ut-
förd 
Skorstenerna är granskade och 
skorstenssynen är utförd 

Vatten- och fuktisoleringsarbetena 
är granskade 

Värmeisoleringsarbetena är 
granskade 

Vid arbetet har använts CE-
märkta produkter i enlighet med 
bestämmelserna. 
Brandsektionering och skyddsav-
stånd är granskade 
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ARBETSSKEDE Ansvarsperson *) Datum Underskrift 
Brandtätningar har monterats en-
ligt brandtätningsplanen 

Fuktsäkerhetsbeskrivning/-plan 
har gjorts och efterföljts 

Vatten- och avloppsyn är utförd 

Ventilationssyn är utförd 

Oljevärmeanläggningen är grans-
kad och brandinspektören har 
granskat den
 Elinstallationernas mottagnings-
granskning har hållits 

Byggnadsarbetet överensstäm-
mer med energiutredningen 

Granskning av säkerhets- och 
märkbelysning är utförd 

Rökutrymningssystemet är grans-
kat 

Befolkningsskyddet och dess in-
stallationer är granskade 
Bortledande av tak- och regnvat-
ten från gården samt gårdhöjder 
är granskade. 
Byggnadens användnings- och 
serviceanvisningar är uppgjorda. 
Skattemyndigheten har anmälts 
om arbeten som utförts före slut-
syn och ibruktagningssyn (anmä-
lan om byggande) 

Byggnaden kan tas i bruk och 
slutsynen är utförd 
Anmärkningar vid granskningar:  

*) I fall ansvarspersonen är ansvariga arbetsledaren räcker det med datum och underskrift. 

 I samband me granskningen av arbetsskedena bör också byggnadsmaterialens duglighet för ifrågava-
rande arbetsskede granskas.

 Ansvariga arbetsledaren bör vara närvarande vid myndighetsgranskningarna.
 Ansvariga arbetsledaren ansvarar för att lovhandlingar, stämplade ritningar och detta inspektionsproto-

koll ifyllt finns tillhanda på byggplatsen.
 Eventuella avvikelser från lovvillkor, stämplade ritningar och byggnadsnormer samt orsakerna till avvikel-

serna bifogas detta protokoll.
 Ansvariga arbetsledaren är skyldig att överlåta en kopia av detta inspektionsprotokoll med eventuella

bilagor till byggnadstillsynen i samband med slutsynen.

Byggnadstillsynen


	Lovbeteckning: 
	Byggplatsens adress: 
	StadsdelBy: 
	Kvarter  Fastighetens namn: 
	Tomt  Lägenhet: 
	undefined: 
	Namn: 
	Tfn: 
	Namn_2: 
	Tfn_2: 
	Namn_3: 
	Tfn_3: 
	Namn_4: 
	Tfn_4: 
	Namn_5: 
	Tfn_5: 
	Namn_6: 
	Tfn_6: 
	Ansvarsperson Jag känner till bygglovet och dess vill kor: 
	DatumJag känner till bygglovet och dess vill kor: 
	Ansvarsperson Inledande möte har hållits: 
	DatumInledande möte har hållits: 
	Ansvarsperson Jag har bekantat mig med be stämmelserna för användning av CEmärkta produkter: 
	DatumJag har bekantat mig med be stämmelserna för användning av CEmärkta produkter: 
	Ansvarsperson Konstruktionsritningar har inläm nats till byggnadstillsynen: 
	DatumKonstruktionsritningar har inläm nats till byggnadstillsynen: 
	Ansvarsperson Bottengranskningen är utförd: 
	DatumBottengranskningen är utförd: 
	Ansvarsperson Utmärkning av byggnadernas placering är utförd: 
	DatumUtmärkning av byggnadernas placering är utförd: 
	Ansvarsperson Granskning av dränering och brunnar är utförd: 
	DatumGranskning av dränering och brunnar är utförd: 
	Ansvarsperson Granskning av tjälisolering är ut förd: 
	DatumGranskning av tjälisolering är ut förd: 
	Ansvarsperson Granskning av betongkonstrukt ioners armering är utförd: 
	DatumGranskning av betongkonstrukt ioners armering är utförd: 
	Ansvarsperson Lägessyn är utförd: 
	DatumLägessyn är utförd: 
	Ansvarsperson Konstruktionerna är granskade och konstruktionssynen är ut förd: 
	DatumKonstruktionerna är granskade och konstruktionssynen är ut förd: 
	Ansvarsperson Skorstenssyn är utförd: 
	DatumSkorstenssyn är utförd: 
	Ansvarsperson Vatten och fuktisoleringsarbetena är granskade: 
	DatumVatten och fuktisoleringsarbetena är granskade: 
	Ansvarsperson Värmeisoleringsarbetena är granskade: 
	DatumVärmeisoleringsarbetena är granskade: 
	Ansvarsperson Vid arbetet har använts CE märkta produkter i enlighet med bestämmelserna: 
	DatumVid arbetet har använts CE märkta produkter i enlighet med bestämmelserna: 
	Ansvarsperson Brandsektionering och skyddsav stånd är granskade: 
	DatumBrandsektionering och skyddsav stånd är granskade: 
	Ansvarsperson Brandtätningar har monterats en ligt brandtätningsplanen: 
	DatumBrandtätningar har monterats en ligt brandtätningsplanen: 
	Ansvarsperson Fuktsäkerhetsbeskrivningplan har gjorts och efterföljts: 
	DatumFuktsäkerhetsbeskrivningplan har gjorts och efterföljts: 
	Ansvarsperson Vatten och avloppsyn är utförd: 
	DatumVatten och avloppsyn är utförd: 
	Ansvarsperson Ventilationssyn är utförd: 
	DatumVentilationssyn är utförd: 
	Ansvarsperson Oljevärmeanläggningen är grans kad: 
	DatumOljevärmeanläggningen är grans kad: 
	Ansvarsperson Elinstallationernas mottagnings granskning har hållits: 
	DatumElinstallationernas mottagnings granskning har hållits: 
	Ansvarsperson Byggnadsarbetet överensstäm mer med energiutredningen: 
	DatumByggnadsarbetet överensstäm mer med energiutredningen: 
	Ansvarsperson Granskning av säkerhets och märkbelysning är utförd: 
	DatumGranskning av säkerhets och märkbelysning är utförd: 
	Ansvarsperson Rökutrymningssystemet är grans kat: 
	DatumRökutrymningssystemet är grans kat: 
	Ansvarsperson Befolkningsskyddet och dess in stallationer är granskade: 
	DatumBefolkningsskyddet och dess in stallationer är granskade: 
	Ansvarsperson Bortledande av tak och regnvat ten från gården samt gårdhöjder är granskade: 
	DatumBortledande av tak och regnvat ten från gården samt gårdhöjder är granskade: 
	Ansvarsperson Byggnadens användnings och serviceanvisningar är uppgjorda: 
	DatumByggnadens användnings och serviceanvisningar är uppgjorda: 
	Ansvarsperson Skattemyndigheten har anmälts om arbeten som utförts före slut syn och ibruktagningssyn anmä lan om byggande: 
	DatumSkattemyndigheten har anmälts om arbeten som utförts före slut syn och ibruktagningssyn anmä lan om byggande: 
	Ansvarsperson Row14: 
	DatumRow14: 
	Ansvarsperson Row15: 
	DatumRow15: 
	Ansvarsperson Byggnaden kan tas i bruk och slutsynen är utförd: 
	DatumByggnaden kan tas i bruk och slutsynen är utförd: 
	Anmärkningar vid granskningar1: 
	Anmärkningar vid granskningar2: 
	Anmärkningar vid granskningar3: 
	Anmärkningar vid granskningar4: 


