
Kontrollplan 
Fastighetsbeteckning:  Upprättad datum:  

 

Signaturförteckning  Företag För- och efternamn Signatur 

     

     

     
Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt signerar och intygar att arbetet är slutfört. 

Kontrollen avser Kontrollant Metod Kontrolleras mot Datum Signatur 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Härmed intygar byggherren att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts: 

Underskrift:  Datum:  



Redovisning av byggavfall 
Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut minst följande avfallsslag: 

• Trä 
• Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten 
• Glas 
• Plast 
• Gips 
• Metall 

 

Undantagna fraktioner 
Kravet på utsortering gäller inte avfallsslag som: 

1. utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med 
hänsyn till god praxis för avfallshantering, eller 

2. är förorenade på ett sätt som gör inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen 
enligt avfallshierarkin i kapitel 15 § 10 miljöbalken. 

Återanvändning av byggprodukter 

Typ av produkt Vikt/volym/antal Återanvänds till 

   

   

   

   

   

   

   



Återanvändning av byggprodukter 

Typ av produkt Vikt/volym/antal Återanvänds till 

   

   

   

   

   

   

   
 

Avfall och hantering av byggavfall 

Typ av produkt Vikt/volym/antal Omhändertagande 
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