SOLNA STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen

Kontrollplan för skyltlov, information till sökande
Enligt 10 kap 5 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det förutom bygglov även
ett startbesked för igångsättning av ett byggprojekt. Kravet gäller även för uppsättning
av lovpliktiga skyltar.
I Solna Stad innefattar beslut om lov för skylt både startbesked och slutbesked, vilket
innebär att arbetena får påbörjas i och med att lov ges. Någon kontrollansvarig krävs
inte. MEN, lov kan inte ges förrän en godtagbar kontrollplan fastställts! En kontrollplan är ett dokument över byggherrens kontrollorganisation som redovisar vad som ska
kontrolleras, vem som ska kontrollera och när kontrollerna ska utföras.
En förutsättning för korta handläggningstider är att begärda handlingar skickas
in. Beträffande kontrollplanen menas att den ska vara anpassad till omständigheterna, fackmässigt utförd och följa kommunens anvisningar.
Kontrollplanen, som kan skickas med e-post till bygglov@solna.se, ska redovisa hur
byggherrens kontrollorganisation ser ut och även omfatta följande kontrollpunkter:
-

att bärförmåga och stabilitet uppfyller kraven i EKS (de europeiska konstruktionsstandarderna, mer information finns på:
www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter...)
- att montering/installation följer tillverkarens anvisningar
- att utförandet överensstämmer med det givna lovet
- att placeringen överensstämmer med det givna lovet (lägeskontroll)
- att omhändertagande av farligt avfall som uppkommer i samband med
åtgärden uppfyller följande krav: Avfallsförordning (2011:927)
- att arbetet är färdigställt
När byggherrens redovisning kan godkännas av kommunen och ansökan är komplett
fastställs kontrollplanen och lov ges. Byggherren ska därefter fylla i kontrollplanen och
efter arbetenas utförande arkivera den tillsammans med beslutet om lov.
För att underlätta för sökanden redovisas här en stomme till kontrollplan i skyltlovsärenden som lätt kan anpassas till varje enskilt ärende. Stommen ska ses som ett exempel, kontrollpunkter som är uppenbart obehövliga kan uteslutas i förekommande fall.
Likaså kan kontrollpunkter tillkomma beroende på ärendets art.
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