
 

KONTROLREGISTRERINGSRAPPORT (KRR-U) 
Brandsikringstiltag – Udførelse 

Projekt ID:  

Projekt adresse:  

Matrikel nr.:  

Nærværende kontrolregistreringsrapport udfærdiges i relation til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 32 – 

Certificerede statikers og brandrådgivers virke, og er en erklæring om, at kontrollerne er udført iht. kontrolplanen og 

at eventuelle afvigelser er behandlet og kontrollen fundet i orden.  

Kontrolplans ID:  

Kontrolgenstand:  

Udført af: 
Ved flere, angives dette under 
»Bemærkninger«. 

Dato: Navn: Firma: 

Dato: Navn: Firma: 

Dato: Navn: Firma: 

Kontrolleret af: 
Ved flere, angives dette under 
»Bemærkninger«. 

Dato: Navn: Firma: 

Dato: Navn: Firma: 

Kontrolmetode: Stemmer kontrolmetoden overens med kontrolplanen:  ☐ Ja       ☐ Nej 

Hvor følgende kontrolmetode(r) er udført: 

☐ Visuel kontrol (VIS) 

☐ Kontrol ved måling (MÅL) 

☐ Dokument kontrol (DOK) 

☐ Afprøvning (PRØV) 

Kontrolniveau: Stikprøvekontrol:     ☐ 15 %       ☐ 25 %       ☐ 35 %   ☐ Maksimumkontrol 

 
Svarende til: ________ genstande kontrolleret ud af i alt ________ genstande. 

 

☐ Kontrollanten har ikke medvirket ved udførelse af brandsikringstiltaget. 

☐ 
Kontrollanten har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at kontrollere udførelsen af 
brandsikringstiltaget. 

☐ Kontrollen er udført repræsentativt og jævnt fordelt. 

☐ Alle acceptkriterier i kontrolplanen er mødt og evt. afvigelser er udbedret. 

☐ 
Ikke alle acceptkriterier i kontrolplanen er mødt, de fundne afvigelser vurderes at være mindre væsentlige. 
Skal uddybes under »Bemærkninger«. 

 

Bemærkninger:  
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