
Bygglagstiftning och 
ventilation, hör det ihop?

-Behöver jag bygglov för att byta
ventilationsaggregat, eller räcker det 
med en bygganmälan?

- Vi har så dålig luft I lägenheten, jag tror
inte att de har gjort någon OVK. Kan ni
kolla det?

BYGGLAGSTIFTNING OCH VENTILATION, HÖR DET IHOP?         PIA 
HERMANSSON, TOLEBY AB 2021-01-25



Min “bibel”
Byggnadsnämnd
Vvs-inspektör som granskas handlingarna!
PBL och NR
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Historik
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1987
PBL

2021-01-25

2011
PBL

1994
BBR

Byggningsbalken lantbruksförhållande

Djurhållning

Fritt utrymme till grannes gräns

Städer och köpingar hade egna 
byggnadsordningar



Historik
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Byggnadsstadgan – och brandstadgan för rikets städer 1874
Byggnadsnämnd 

Stadsplan 
kvarter, gator, torg och andra allmänna platser

”prydlighet, renlighet,
luftvexling och säkerhet”

1907 industri skilt från övriga byggnader

1931 Gemensamt byggnadsstadga för både landsbygd o
städer
bostad, kontor, A-ändamål (sjukhus, skolor)

1987/1994/2011
PBL



Historik
1947 kommer föregångaren till BBR

BABS, Byggnadsstyrelsens anvisningar till
byggnadsstadgan

Tydliga anvisningar för konstruktion brand och
installationer
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1987/
2011 
PBL



Historik
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1987 PBL  Plan- och bygglagen
1989 NR Nybyggnadsregler - 94

1994 BBR, BKR, kontrollplan, kvalitetsansvarig
Bygglov och Bygganmälan

Byggherren fick hela ansvaret

Byggnadsnämnden blev lite av en pappersvändare

1987/1994/2011
PBL



Nutidshistoria
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2011 PBL, BBR,EKS

Bara en ansökan om Bygglov 

Start- och slutbesked

Kontrollansvarig

Sanktionsavgift

1987/1994/2011
PBL



Bygglovsprocessen

2021-01-25
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Interimististiskt
slutbeskedPrincipschema



Byggsanktionsavgift

◦ Starta inte utan Startbesked
◦ Ta inte i bruk utan Slutbesked

Det kan bli väldigt dyrt!!
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BABS; 
byggnadsstyrelsens 
anvisningar till 
byggnadsstadgan

BBR29 



Lag, förordning, föreskrift,  allmänt råd och praxis

BYGGLAGSTIFTNING OCH VENTILATION, HÖR 
DET IHOP?         PIA HERMANSSON, TOLEBY AB2021-01-25

Plan – och bygglagen (PBL)
Plan-och byggförordningen (PBF)
Boverkets Byggregler (BBR)
Allmänna råd
Rättspraxis
Förarbeten
Kommunen har tolkningsrätt!
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8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, 
tomter och allmänna platser (PBL)
Byggnadsverks tekniska egenskaper
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,

4 a § En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller i fall där kommunen 
handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska 
egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av 
detaljplaner.
Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900).
25 § Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos ett 
ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i 
byggnader enligt 4 § första stycket 3-6, ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en 
sakkunnig funktionskontrollant
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9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov 
m.m. (PBL)
Återkommer till detta…..
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10 kap. Genomförandet av bygg-, 
rivnings- och markåtgärder (PBL)

Start- slutbesked

Kontrollansvarig

Kontrollplan

Tekniskt samråd

Arbetsplatsbesök och slutsamråd
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11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och 
påföljder (PBL)
1. tillsynen allmänt, möjlighet att få ett ingripandebesked samt skyldighet att ge tillträde och lämna upplysningar för tills ynen,

2. tillsynen över kommunala beslut,
3. förelägganden som behövs för att regler, domar och beslut ska följas,
4. genomförande på den försumliges bekostnad och förbud mot fortsatt arbete eller användning av byggnadsverk,

5. ingripanden mot kontrollanter och kontrollansvariga,
6. att förelägganden och förbud får förenas med vite eller ska genomföras omedelbart,
7. handräckning,
8. anteckningar av förelägganden och förbud i fastighetsregistret samt verkan av förelägganden och förbud vid ägarbyte,

9. byggsanktionsavgifter,
10. överlåtelse av egendom efter en överträdelse,
11. tystnadsplikt, och
12. avgift vid tillsyn.
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3 kap . Krav på byggnadsverk (PBF)
Egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

9 § För att uppfylla det krav på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö …ska ett 
byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte medför en oacceptabel 
risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av

1. utsläpp av giftig gas,
2. förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften,
3. …
4…….
5. ……
6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket.
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5 kap. Funktions- och säkerhetsåtgärder 
(PBF)

Funktionskontroll av ventilationssystem

1 § För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat 
….ska en byggnads ägare se till att funktionen hos 
ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk för första gången och därefter regelbundet vid 
återkommande tillfällen .
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6 kap. Lov och anmälan m.m. 
Bygglov för andra anläggningar än byggnader

Återkommer jag till….
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5 Brandskydd (BBR)
5:5 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader 

5:526 Luftbehandlingsinstallationer 

5:73 Installationer för släck- och räddningsinsatser 
5:732 Brandgasventilation 
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6 Hygien hälsa och miljö (BBR)
6.2 Luft

6:21 Allmänt
Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än 
tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en 
koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt

6:22 Egenskaper hos luft som tillförs rum
Byggnader ska utformas och deras installationer ska utformas och placeras så att halten av föroreningar i tilluften inte är högre än gällande 
gränsvärden för uteluft. Luft som tillförs rum får inte behandlas på ett sätt som medför att luften efter behandlingen är av sämre kvalitet än 
den uteluft som tillförs ventilationssystemet

6:23 Radon i inomhusluften
Årsmedelvärdet av aktivitetskoncentrationen av radon i inomhusluften får inte överstiga 200 Bq/m3. 
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6 Hygien hälsa och miljö (BBR) forts.
6.2 Luft

6:24 Mikroorganismer
Byggnader och deras installationer ska utformas så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för 
människors hälsa eller besvärande lukt uppstår. Installationer för kylning och fuktning av ventilationsluften ska utformas och placeras så att 
inte skadliga mängder mikroorganismer kan avges till ventilationsluften eller till omgivningen. Åtgärder mot tillväxt av mikroorganismer får 
inte i sig ge negativa hälsoeffekt

6:25 Ventilation
Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden.  Ventilationssystem ska också kunna föra bort 
hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i 
byggnaden i den utsträckning sådana olägenheter inte förs bort på annat sätt

tilluft, frånluft, luftföring, överluft, återluft, frånluft, vädring, installationer och täthet
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Bör = ska?
6:XX Ventilation

Funktionskrav….

Allmänt råd
Ett sätt att klara funktionskravet

Om man inte följer det allmänna rådet får man verifiera hur man uppnår funktionskravet!

(jmf. Brand enkel och analytisk dimensionering)
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När behövs bygglov? 
PBL 9:2

Nybyggnad

Tillbyggnad

Ändring som innebär väsentligt annat ändamål

Inredande av ytterligare lokal eller bostad

Byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller 
taktäckningsmaterial och byggnadens utseende påverkas 
avsevärt (fasadändring)
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Bygglov för andra anläggningar 
än byggnader (PBF 6:1-4)
Ska vara definierad i PBF, exv:

Radio- eller telemaster eller torn

Vindkraftverk (beroende på storlek)

Murar och plank

Parkeringsplatser (ej enbostadshus)

Transformatorstationer

Skyltar
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Anmälningspliktiga åtgärder (PBL 6:5)

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

Ändring där en byggnads bärande konstruktion berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt

installation eller väsentlig ändring av :
hiss, 
eldstad, 
ventilation, 
vatten och avlopp
Åtgärder som väsentligt påverkar brandskyddet

BYGGLAGSTIFTNING OCH VENTILATION, HÖR DET IHOP?         PIA HERMANSSON, TOLEBY AB2021-01-25



Vad är väsentlig ändring
Byte av ventilationsaggregat

Ändring från cellkontor till öppet landskap

Flytt av kök i flerbostadhus

Installerat ny styrutrustning

Kan funktionskontrollanten göra OVK på handlingarna?
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Bygglovsprocessen
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6 kap 6§ PBF 
Kravet på 
anmälan gäller 
inte
…

3. åtgärd som avses i 5 § första 
stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en 
byggnad eller tomt som tillhör staten 
eller en region, 

Men kraven i PBL, PBF och BBR måste 
följas!!
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Ett förenklat och effektivt regelverk för 
bland annat bygglov 

-Reglerna för bygglov har blivit som ett lapptäcke och det upplevs som krångligt. Vi vill ha ett 
system som är tydligt och rättssäkert och bidrar till ett ökat byggande. Därför ska regelverket ses 
över, säger bostadsminister Per Bolund.

föreslå när lovplikt respektive anmälningsplikt bör inträda för olika
typer av åtgärder,

föreslå vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda 
för att lov ska ges, och

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.
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Länkar till PBL, PBF och BBR
◦ PBL Plan- och Bygglagen
◦ PBF Plan- och Byggförordningen
◦ BBR Boverkets Byggregler
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-byggforordning-2011338_sfs-2011-338
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_2011-6.pdf


Byggherre
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, 
rivnings- eller markarbeten.

Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till 
exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet.
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Kontrollansvarig

Certifierad

Ska anmälas redan i bygglovskedet

Ska ha en oberoende ställning gentemot den som utför byggnation eller projektering

Krävs inte i små ärenden
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BYGGLAGSTIFTNING OCH VENTILATION, HÖR DET IHOP?         PIA HERMANSSON, 
TOLEBY AB

Pia.hermansson@sbk.goteborg.se

2021-01-25
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