
    Bygglovets inspektionsprotokoll 
 
 
    

Lovbeteckning       Byggplatsens adress       

Byggplats 
By 

      

Kvarter/Fastighetens namn 

      

Tomt/Lägenhet 

      

Åtgärd       

Byggherre 
Namn 

      

Telefon 

      

Byggare 
Namn 

      

Telefon 

      

Ansvarig arbetsledare 
Namn 

      

Telefon 

      

FVA-arbetsledare 
Namn 

      

Telefon 

      

Arbetsledare för 
ventilationsarbeten 

Namn 

      

Telefon 

      

Fuktsäkerhets-
koordinator 

Namn 

      

Telefon 

      

ARBETSSKEDE Ansvarsperson*) Datum Underskrift 

Man har bekantat sig med bygglovet och dess villkor  Byggherre/Ansvarig arbetsledare              

Arbetsskyddets ansvarsperson utsedd                    

Grundläggningsutlåtande har uppgjorts  Ansvarig arbetsledare              

Inledande möte har hållits  Ansvarig arbetsledare beställer syn              

Utmärkande av byggnadernas placering är utförd  Ansvarig arbetsledare beställer syn              

Man har bekantat sig med bestämmelserna för 
användningen av CE‐märkta produkter 

Byggherre/Ansvarig arbetsledare              

Vid arbetet har använts CE‐märkta produkter i enlighet 
med bestämmelserna 

Ansvarig arbetsledare              

Konstruktionsplaneringen har lämnats in till 
byggnadstillsynen, PDF 

Ansvarig arbetsledare              

Granskning av dränering och brunnar är utförd  Ansvarig arbetsledare              

Granskning av tjälisolering är utförd  Ansvarig arbetsledare              

Granskning av betongkonstruktioners armering är utförd  Ansvarig arbetsledare             

Byggnadens placering/läge har granskats och 
överensstämmer med bygglovet 

Ansvarig arbetsledare             

Lägessyn är utförd (utförs i samband med annan 
myndighetssyn) 

Ansvarig arbetsledare beställer syn             

Konstruktionerna är granskade  Ansvarig arbetsledare             

Konstruktionssyn är utförd  Ansvarig arbetsledare beställer syn             

Vatten och fuktisoleringsarbeten är granskade  Ansvarig arbetsledare             
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Värmeisoleringarbetena är granskade  Ansvarig arbetsledare             

Brandsektionering och skyddsavstånd är granskade  Ansvarig arbetsledare             

Brandtätningar har monterats enligt gällande 
bestämmelser 

Ansvarig arbetsledare             

Bortledande av tak‐ och regnvatten från gården samt 
gårdshöjder är granskade 

Ansvarig arbetsledare             

Byggnadens användnings‐ och serviceanvisningar är 
uppgjorda. 

Ansvarig arbetsledare             

Fuktsäkerhetsplan har uppgjorts och efterföljts  Ansvarig arbetsledare             

Skorsten och eldstad har granskats enligt gällande 
bestämmelser 

Ansvarig arbetsledare             

Granskningsprotokoll för skorsten och eldstad har 
uppgjorts 

Ansvarig arbetsledare             

Granskningsprotokoll för elinstallationer har uppgjorts 
(ansvarig elmontör) 

Ansvarig arbetsledare             

Bruksvattnets provtryckningsprotokoll har uppgjorts 
(VVS‐ansvarig) 

Ansvarig arbetsledare             

Ventilationens inregleringsprotokoll har uppgjorts 
(ventilationsansvarig) 

Ansvarig arbetsledare             

Byggnaden kan tas ibruk  Ansvarig arbetsledare             

Ibruktagningssyn är utförd  Ansvarig arbetsledare beställer syn             

Slutsyn är utförd  Ansvarig arbetsledare beställer syn             

Anmärkningar vid granskningar 

      

*) Ansvarig arbetsledare ansvarar för att detta inspektionsprotokoll uppgjorts och lämnats in vid byggnadens ibruktagning/slutsyn. 
*) Ansvarig arbetsledare beställer myndighetssyner i god tid innan synetillfället. 
*) Ansvarig arbetsledare bör närvara vid myndighetssyner. 
*) Eventuella avvikelser från lovvillkor och byggnadsnormer bör nämnas i samband med uppgörandet av inspektionsprotokollet. 
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