
                       INSPEKTIONSPROTOKOLL                                          
 

  
Sökande: __________________________________                      Bygglov Nr . ___________ 
 
Enligt 150 § Markanvändnings- och bygglagen ska för att säkerställa att byggandet utförs på behörigt sätt och 

verifiera inspektionerna ska på byggnadsplatsen föras ett inspektionsprotokoll för bygget. 

Bifogad blankett är ett sammandrag av inspektionsprotokollet i enlighet med 77§ Markanvändning- och 

byggförordningen, vilken ska överlämnas åt byggnadsinspektionsmyndigheten i samband med slutsynen. 

Inspektionsprotokollet kommer att arkiveras med bygglovshandlingarna. De ansvariga arbetsledarna uppmanas att 

hålla egen arbetsplatsdagbok, för att underlätta ifyllandet av inspektionsprotokollet. (Arbetsplatsdagboken kan vara 

t.ex. Miljöministeriet miljöhandledning vid byggande 79: Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen. 

 

Nr Åtgärd Datum Namnteckning 

1. Ansvarig arbetsledare har godkänts   

2. FVA-arbetsledare har godkänts   

3. Inledande möte har hållits   

4.  Konstruktions- och VVS-planeringen har utförst i behövlig utsträckning   

5. Utmärkande av byggnadens placering och höjdläge. 

MYNDIGHETSGRANSKNING-Mätningskansliet (inom detaljplan) 
  

6. Bottensyn, då sprängnings- och /eller grävningsarbetena utförts   

7.  Bottensyn. MYNDIGHETSGRANSKNING   

8. Grusfyllningens kvalitet och täthet granskats 

 (Observera kapillärbrytande skiktet) 
  

9. Armeringen, betongformarna och stöttning av betongformarna har granskats 

innan gjutningen 
  

10. Grundsyn. MYNDIGHETSGRANSKNING   

11.  Dräneringen, markisoleringen samt fyllningen kring grundmuren/  

-plattan har granskats och godkänts 
  

12. Byggnadens bärande konstruktioner har godkänts   

13. Konstruktionssyn. MYNDIGHETSGRANSKNING   

14.  Monteringen av värmeisoleringen har granskats och godkänts   

15. Bottenbjälklagets konstruktioner har granskats och godkänts   

16. Rökkanaler (skorsten) och brandisoleringar har granskats och godkänts   

17. Rökkanalsyn. MYNDIGHETSGRANSKNING (Brandmyndighet)   

18. Ventilationsanordningar jämte installation har granskats och godkänts   

19. Byggnadens brandsektionerande konstruktioner har granskats och godkänts   

20.  Våtutrymmenas vägg- och golvkonstruktioner samt vattenisoleringar har 

granskats och godkänts 
  

21. Avledning av tak- och ytvatten på tomten har godkänts   

22. Byggnadens vatten- och avloppsinstallationer har granskats och godkänts   

23.  Byggnadens värmeinstallationer har granskats och godkänts   

24. El-installationer har godkänts   

25. Bruks- och underhållsanvisningar har uppgjorts   

26. Byggnaden är färdig och tas i bruk   

27. Mottagningsbesiktning. MYNDIGHETSGRANSKNING   

28 Byggnads- och gårdsarbetena är klara för slutsyn   

29. Slutsyn.    MYNDIGHETSGRANSKNING   

30- Avvikelser från bygglov. MYNDIGHETSBESLUT   

 


