
Falkenbergs kommun 
311 80 Falkenberg 

Kontaktcenter: 0346-88 60 00 
Fax: 0346-133 40 

E-post: bygglov@falkenberg.se
kommun.falkenberg.se

Kontrollplan för ställplats 
Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap 6-8§§ Plan-och bygglagen(2010:900) 

Byggherre (den som gjort ansökan) 
Namn/Företag Fastighetsbeteckning 

Ärende
Kort beskrivning av projektet 

Ansvariga för kontroll i projektet 
Ansvarig Namn/Företag 
Byggherre/Sökande, BH 

Markentreprenör, E 

Sakkunnig mätteknik, SAK 1 

Kontrollpunkter under byggnationen 
Byggherren markerar vilka kontroller som skall utföras i projektet. Under byggnationen fyller byggherren efterhand i vilka 
kontroller som är utförda. 

Ingår i 
projekt 

Kontrollpunkt Kontroll mot Beskrivning/producerad handling Kontroll 
utförd av 

Utfört 

Markarbeten AMA anläggning Arbeten är fackmässigt utförda enligt 
gällande regelverk 

BH/E 

Riskhantering vid 
markarbeten 

BBR 2:4 Förebyggande av skaderisk på närbelägna 
byggnader, vägar och markanläggningar, 
ledningar i mark eller andra anläggningar 
under mark 

BH/E 

Dagvattenhantering Miljöbalken 
9kap 6§ 

Anmälan om dagvattenanläggning gjord till 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

BH/E 

Lägeskontroll Situationsplan Utförs av sakkunnig SAK 1 

Brandskydd R-väst PM 27 Erfoderligt avstånd mellan fordon på 
ställplatsen efterföljs 

BH/E 

Överenstämmelse 
med bygglov 

Bygglovs-
handlingar 

Kontroll att det färdiga utförandet 
överensstämmer med bygglovet 

BH/E 

Underskrift av byggherre, efter färdigställt projekt 
Byggherren bestyrker att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan och ansöker om slutbesked 

Ort och datum Underskrift av byggherre 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
I och med att du fyller i den här kontrollplanen registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På 
kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt 
dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00. 
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Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr. 222000-2964 

Tel: 010 - 219 30 00 Fax: 0340 – 156 02 - rvast@rvast.se - www.rvast.se 

Campingplatser 

Avstånd 

Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra 

meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. 

Om avsteg från ovan förekommer ska verifieringsbara kompenserande åtgärder vidtas och 

redovisas för räddningstjänsten. 

mailto:rvast@rvast.se
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Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr. 222000-2964  

Tel: 010 - 219 30 00 - Fax: 0340 - 156 02 - rvast@rvast.se - www.rvast.se 

Släckutrustning 

På campinganläggningen bör det finnas lämplig släckutrustning som är tillgänglig även för 

campinggästerna. 

 

Exempel på lämplig släckutrustning är handbrandsläckare med pulver på minst sex kg. 

 

Avståndet mellan släckutrustning och en campingenhet eller ett tält bör inte överstiga 50 

meter. 

 

Släckutrustningen bör placeras väl synlig och företrädesvis i anslutning till reception eller 

serviceanläggningar. Markering av släckutrustningen bör ske enligt bestämmelserna i 

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:11) om varselmärkning och varselsignalering 

på arbetsplatser. 

 

Släckutrustningen bör ses över regelbundet för att kontrollera att den finns på plats och är 

funktionsduglig. 

Utbildning av personal 

All personal på campinganläggningen bör ha kunskap om brandskyddet på anläggningen och kunna 

vidta de åtgärder som behövs vid brand. 

 

Exempel på viktig kunskap är hantering av handbrandsläckare samt ansvarsfördelning och rutiner vid 

brand. 

Information till campinggäster 

Campinggästerna bör på lämpligt sätt informeras om brandskyddet. 

 

Informationen kan exempelvis röra campinganläggningens villkor för användning av öppen eld och 

grillning, hur larmning sker vid en brand och var släckutrustning finns. 

 

Tillgänglighet för räddningstjänsten 

Räddningsväg skall anordnas om det befintliga gatunätet inte ger tillräcklig åtkomlighet för att 

räddningsfordon ska kunna göra en effektiv insats. Räddningsvägen markeras med särskild skylt, ska 

underhållas och får ej blockeras. 

mailto:rvast@rvast.se
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Kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig 
Enligt 10 kap. 6 § PBL(Plan- och bygglagen) ska byggherren se till att det finns en plan för 
kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som kräver startbesked. Det ska framgå vilka kontroller 
som ska göras, vad kontrollerna avser och vem som utför kontrollen. Kontrollplanen ska vara 
anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den omfattning och detaljeringsgrad som 
behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § 
PBL uppfylls. Det är byggherren som ansvarar för att den åtgärd som utförs uppfyller samhällets 
krav och regler. 

För att en kontrollplan ska fungera måste den som gör kontrollen veta vad den ska kontrollera 
mot. Därför är det viktigt att ha en K-ritning (konstruktionsritning) med anvisningar om hur 
byggnationen ska utföras. Det kan även komma att behöva kontrolleras mot andra dokument, 
lagstiftningar och författningar eller mot föreskrifter och råd. PBL står för plan- och bygglagen, 
BBR är Boverkets byggregler och EKS är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning 
av europeiska konstruktionsstandarder. OVK-BFS 2011:16 är boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga. Alla dessa finns att 
ladda ner kostnadsfritt på Boverkets hemsida www.boverket .se. AMA är referensverket för 
upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom Anläggning, Hus, VVS & Kyla och 
EL. 

• Mallen ska inte användas när projektet kräver en kontrollansvarig. Då är projektet
mer komplicerat och kontrollplanen behöver innehålla fler uppgifter.

• Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen.
• Välj ut de kontrollpunkter som är aktuella i projektet och markera dessa med en bock  i 

marginalen till vänster.
• Lägg till en egen kontrollpunkt om det är något som saknas.
• Ett förslag till kontrollplan måste lämnas in för att ett startbesked ska kunna ges. Lämna 

en kopia till plan- och bygglovsavdelningen i samband med ansökan/anmälan (dock ej 
underskriven) och behåll originalet.

Kontrollplan under byggtiden 
• Under byggtiden ska kontrollplanen bockas av efterhand som arbetena utförs efter

respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för
kontrollpunkten eller du som byggherre göra detta.

• Det är viktigt att alla inblandade i projektet vet vilket ansvar de har och vilka
kontroller de förväntas göra. Du som byggherre ansvarar för att alla får den
informationen.

Kontrollplan till slutbesked 
• När byggnadsarbetet är slutfört ska samma kontrollplan som fastställdes i 

startbeskedet lämnas på nytt till plan- och bygglovsavdelningen som visar att 
kontrollerna är utförda. Kontrollera att alla kontrollpunkter är avbockade.

• Skriv under längst ned med namn och datum vid underskrift av byggherre. Din 
underskrift innebär att du intygar att alla kontroller enligt kontrollplanen är utförda.
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