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PROTOKOLL  
  
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd 
 
Diarienummer:  0000-000 
Ärendet avser: ………. 
Fastighet: Fastigheten …, adress  
Byggherre: namn 
 

 
Tid: ………. 

Plats: ………. 
Närvarande: ………. 
 
 
1. Arbetets planering och organisation 

se bilaga a 
2. Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som 

byggherren har gett in  
se bilaga b 

3. Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats (om samrådet avser 
en rivningsåtgärd). 

4. Behov av arbetsplatsbesök  
Arbetsplatsbesöket ska ske innan gjutning av platta/stomresning/ inför 
slutbesiktning färdig byggnad.  
Arbetsplatsbesök kommer att ske den år-mån-dag kl. ….  
Ytterligare arbetsplatsbesök ska ske ….. 

5. Behov av färdigställandeskydd 
6. Behov av utstakning 
7. Behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller 

startbesked 
8. Behov av ytterligare sammanträden 
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9. Krav på tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet  

Exempelvis livsmedel, VA. 
10. Information 

När byggnation ska avslutas, skickas anmälan till bygglovsenheten minst tre 
veckor innan önskad tidpunkt för slutsamråd. 
….. 

 
 
Bygglovsenheten, … kommun 
 
.............................................. 
Namnförtydligande 
Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör 
 
 
 
Kopia till: 
Byggherren 
Kontrollansvarig  
……… (övriga närvarande) 
 
 
Bilagor: 
Bilaga a ………… 
Bilaga b ………… 
………………….  
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Exempel på punkter till checklista i samband med det tekniska samrådet 
• Antikvarisk medverkan 
• Arbetsplatsens ordnande 
• Avfallshantering 
• Avledning av dagvatten  
• Brandskydd (t.ex. brandavskiljning, utrymningsvägar och brandvarnare) 
• Bullerskydd  
• Bärförmåga och stabilitet  
• Drift- och skötselinstruktioner  
• Dränering/fuktskydd 
• Energihushållning 
• Fuktsäkerhet (t.ex. ytterväggs- och takkonstruktion samt tätskikt i 

våtutrymmen) 
• Grundbotten (ev. behov av geoteknisk undersökning) 
• Grundläggning, isolering eller tjälskydd  
• Markarbeten (t.ex. sprängplan eller riskanalys) 
• Markplanering 
• Markradonskydd 
• Rök- och imkanaler samt tillträdesanordningar (intyg från 

skorstensfejarmästare) 
• Servisledning eller utvändiga va-ledningar 
• Stombesiktning 
• Säkerhet vid användning eller skyddsanordningar (t.ex. tak-, barn- och 

elsäkerhet) 
• Termiskt klimat 
• Tillgänglighet 
• VA-installationer 
• Ventilationssystem - funktionskontroll 
• Värmeinstallation (golvvärme) 
• Värmeisolering eller fuktskydd 
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