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GRANSKNINGSLISTA FÖR PARTIELL/SLUTLIG SLUTGRANSKNING 
 
*bör vara i skick vid ibruktagningssyn 
 
 
Byggt enligt lovet* 

 Byggnadsarbetet utförts enligt bygglovet och bygglovskraven 

 Undantag, .................................................................................................................. 
            .................................................................................................................. 

Krav av åtgärd 

 utredning till byggnadsinspektionen 

 uppdatering av ritningar 

 tilläggsritningar 

 byggnadsinspektören uppdaterar ritningarna 

 Ansvarige arbetsledaren har godkänts* 

 Specialplaner som krävts i bygglovet har godkänts*  
 
 
Myndighetssyner och anmälningar som gjorts (de som krävs i lovbeslutet inringas) 

 Inledande möte*     

 Utmärkande av byggplats* 

 Anmälning om påbörjande av byggarbete* 

 Grundsyn* 

 Byggnadens placering och höjd* 

 Armeringssyn* 

 Konstruktionssyn* 

 Byggnadens ibruktagande* 
 
 
Protokoll mm. som bör uppvisas vid slutgranskning/skickas till byggnadstillsynen 

 Inspektionsprotokollet ifylld* 

 Kopia skickad till byggnadstillsynen 

 Typgodkänningsbevis på fabrikstillverkad skorsten samt installationsanvisning tillsatt i 
bruks- och underhållsanvisningen (CE-märkning på skorsten)* 

 Granskning av skorsten och eldstad (ansvarige arbetsledaren har granskat monteringen 
och att skorstenen lämpar sig för eldstaden)*  

 Märkt i inspektionsprotokollet 

 Skild protokoll 

 Protokoll över elinstallationers ibruktagningsbesiktining* 

 Kontroll av vatteninstallationers täthet (bruksvatten)* 

 Kvittering i inspektionsprotokollet 

 Skild protokoll 

 Kontroll av golvvärme/batterilinje (provtryck)* 

 Kvittering i inspektionsprotokollet. 

 Skild protokoll 

 Kontroll av avloppssystemets täthet 

 Kvittering i inspektionsprotokollet 

 Skild protokoll 

 Kontroll av dagvattenavlopps täthet inomhus (regn och smältvatten) (kondensskydd)* 

 Kvittering i inspektionsprotokollet 

 Skild Protokoll 
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 Besiktningsprotokoll på oljeuppvärmningsanläggning* 

 Besiktningsprotokoll på fjärrvärmeanläggning* 

 Uppdaterad energicertifikat (bygglov beviljade efter 1.7.2012 

 Kopia skickad till byggnadstillsynen 

 Bruks och underhållsanvisningen klar 
 
 
Säkerhet 

 Trappor, skyddsräcken och ledstång enligt bestämmelser* 

 Spisen monterad så att den inte kan oavsiktliggen tippa över* 

 Bredden på dörrar enligt bestämmelser* 
 
 

Brandsäkerhet 

 Brandsektioneringen enligt ritningarna* 

 Branddörrar* 

 Lucka till mellantaket* 

 Brandvarnare enligt bestämmelserna (1.2.2009 och senare kopplad till elnät)* 

 Nödutgångarna (öppningsbara handtag, väggstege och dyl.)* 

 Eldstäders skyddsavstånd enligt tillverkarens anvisningar* 

 Icke brännbart material framför eldstäderna* 

 Eldstad och skorsten fyller kraven (T600 och CE-märkt, skyddsavstånd)* 

 Skyddsräcken i bastun* 
 
 
Ventilation 

 Luftventiler in/ut monterade* 

 Ventilation kryprummet* 

 Ventilation mellantaket* 

 Maskinell ventilation påkopplad* 
 
 
Utsidan 

 Snöhinder, takbroar, väggstege* 

 Hus/lägenhetsnummer synlig till vägen* 

 Fasader klara (ytor, målad) 

 Markytan sluttar bort från byggnaden* 

 Trappor framför ytterdörrarna* 

 Gårdsarbeten klara (markarbeten, planteringar, staket) 

 Avloppsvattenhanteringen enligt bygglov* 
 
 

Annat 

  

  

  
 

 
Markanvändnings- och bygglag 
Elsäkerhetslag 
Miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstalationer 
Asetus öljylämmityslaitteistosta 
Miljöministeriets förordning om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet 

 


