
 
 

Checklista för ändring av ventilation 
 

� Anmälanblankett 

� Kontrollplan  

� Planritning(ar) 
 

� Situationsplan 

� Teknisk beskrivning – ventilation  

� Ventilationsritning 
 

� Ev. konstruktionsritning  

� Ev. brandskyddsbeskrivning  

� Ev. projekteringsutlåtande ljud 

 
Anmälanblankett  
Anmälan lämnas in med underskrift och uppgifter om fastighet, sökandens namn, personnummer och 
kontaktuppgifter, vilken typ av lov som söks. Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än 
sökande. Blanketten finns för utskrift på kommunens hemsida: (http://www.sodertalje.se/ 
 
Kontrollplan  
En kontrollplan är en handling som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. På vår 
hemsida finns det några exempel på kontrollplaner som du kan använda som vägledning när du gör din egen 
kontrollplan: http://www.sodertalje.se/ 
 
Planritning i skala 1:100  
Ventilationens placering ska ritas in. Alla berörda plan ska redovisas.  
 
Situationsplan i skala 1:400 
Markera aktuella fasader på situationsplan. Situationsplanen ska vara baserad på en aktuell webkarta. Mer om kartan 
finns på kommunens hemsida: http://www.sodertalje.se.   
 
Teknisk beskrivning – ventilation  
Av den tekniska beskrivningen ska det bland annat framgå vad åtgärden innebär, vad för typ av ventilationssystem och 
vad för typ av ventilationsaggregat som ska installeras.  
 
Ventilationsritning  
En ritning som visar ventilationskanalers och andra ingående komponenters utbredning i lägenheten/huset.  
 
Konstruktionsritning  
En konstruktionsritning behövs när byggnadens bärande konstruktion påverkas. Bärande konstruktion kan eventuellt 
påverkas vid större håltagningar, nya ventilationsschakt och nya laster av ett ventilationsaggregat.  
 
Brandskyddsbeskrivning  
Vid byte av ett ventilationssystem är brandskyddsbeskrivning ofta en relevant handling. Brandskyddsbeskrivningen ska 
bland annat redovisa hur skydd mot brandspridning ska uppnås.  
 
Projekteringsutlåtande ljud  
Vid byte av ett ventilationssystem eller ett ventilationsaggregat är ett projekteringsutlåtande för ljud ofta en relevant 
handling. Ett projekteringsutlåtande för ljud ska beskriva hur ljudkraven kommer att uppfyllas.  
 
Ytterligare handlingar kan behövas 
Det kan komma att ytterligare handlingar kan behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor 
kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.  
 
Skicka in en omgång. Om ritningarna är större än A3 behöver du också skicka in en kopia av ritningarna i A3.  
Du har också möjlighet att skicka handlingarna digitalt till: bygglov@sodertalje.se. 
 
Skicka handlingarna till: 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglov, 151 89 Södertälje  

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
BYGGLOVENHETEN  

http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Bygga-nytt--bygga-till/Bestallningar/

