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Inledning 
Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900, PBL) i 

kraft. Den nya lagstiftningen innebär bland annat en mer omfattande kontroll 

och tillsyn av byggåtgärder, både innan åtgärden får påbörjas, under 

pågående åtgärd och när åtgärden slutanmälts till samhälls-

byggnadsnämnden. Denna utökade kontroll och tillsyn brukar samman-fattas 

i begreppet byggprocessen, att jämföra med den process – lovprocessen – 

som leder fram till beslut om bygglov. 

 
Vid tillämpningen av den nya lagstiftningen har byggnadsinspektör och 

bygglovshandläggarna i Tingsryds kommun identifierat ett flertal områden 

på vilka lagen lämnar utrymme för antingen tolkning eller beslut från 

samhällsbyggnadsnämnden. De områden som avses är: 

 
 definition av lydelsen väsentlig ändring i plan- och 

byggförordningen (2011:338) 

 kontrollplanens innehåll, med fokus på förslag till kontrollpunkter 

samt 

 kontrollansvarig, med fokus på när behov föreligger trots undantag i 

PBL 

 
Genom att belysa ovan tre nämnda områden i riktlinjer menar vi att risken 

för en alltför godtycklig eller inkonsekvent bedömning i enskilda ärenden 

minimeras, samtidigt som samhällsbyggnadsnämnden enligt PBL 

fortfarande har möjlighet att besluta annat. 

 
Vart och ett av de tre områdena redogörs för i varsitt kapitel. Tanken är att 

en kontinuerlig uppdatering av dokumentet ska ske i takt med att 

tillämpningen av PBL ger en tydligare praxis på de aktuella områdena. 

 
Delar av detta dokument kan också ligga till grund för de rutin- och 

arbetsbeskrivningar som avser tjänsterna som byggnadsinspektör och 

bygglovshandläggare i Tingsryds kommun. 
 

 
 

Tingsryd 2013 
 

 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
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Definition av begreppet väsentlig ändring 
I enligt 16 kap. 8 § PBL får regeringen meddela föreskrifter om att 

anmälan krävs för vissa åtgärder enligt 9 kap. 16 § PBL. Sådan föreskrift 

har meddelats genom plan- och byggförordningen (2011:338, PBF). 

 
Enligt 6 kap. 5 § PBF krävs för åtgärder som inte kräver lov en anmälan 

vid: 

 
1. rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är 

a) en komplementbyggnad, eller 

b) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande 

näring, 

2. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 

byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 

avsevärt, 

3. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller 

anordning för ventilation i byggnader, 

4. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 

vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 

5. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 

byggnaden, 

6. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 

omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § 

eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen (2010:900) eller 

motsvarande äldre föreskrifter, eller 

7. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk. 

 
 

Nedan följer definition av begreppet väsentlig ändring för de åtgärder som 

kräver ett förtydligande av begreppet. 
 

 
Väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller 
anordning för ventilation 

Vad beträffar 6 kap. 5 § punkt 3 PBF krävs anmälan enligt PBL vid 

väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för 

ventilation i byggnader. (Boverkets allmänna råd (2012:12) om 

anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga (BFS 2012:12 

VÄS)  

 
Att betrakta som väsentlig ändring av hiss är: 

 
 åtgärd som utförs för att hiss ska uppfylla lagstadgat krav, eller 

 åtgärd som innebär förändring av hisskorgens egenvikt 
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Att betrakta som väsentlig ändring av eldstad är: 

 
 åtgärd som innebär att befintlig eldstad byts ut, eller 

 åtgärd som innebär att befintlig eldstad flyttas (jämställt med 

installation) 

 åtgärd som innebär insättning av kassett eller motsvarande i 

tidigare öppen eldstad 

 åtgärd som innebär installation av brännare eller anordning för 

bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till 

pellets 

 

 
Att betrakta som väsentlig ändring av rökkanal är: 

 
 åtgärd som utförs för att skorsten ska uppfylla lagstadgat krav, eller 

 åtgärd som innebär att befintlig skorsten byts ut, eller 

 åtgärd som innebär att befintlig skorsten kompletteras med 

ytterligare rökkanal, eller 

 åtgärd som innebär att befintlig skorsten flyttas (jämställt med 

installation) 

 
 

Att betrakta som väsentlig ändring av anordning för ventilation i byggnader 

är: 

 
 åtgärd som innebär att befintligt ventilationsaggregat byts ut, eller 

 åtgärd som innebär ny klassificering vid OVK, eller 

 åtgärd som omfattar ny eller ändrad kanaldragning mellan 

brandceller 
 

 

 
Väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp 

Vad beträffar 6 kap. 5 § punkt 4 PBF krävs anmälan enligt PBL vid 

väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp. 

 
Att betrakta som väsentlig ändring är: 

 
 åtgärd som innebär att VA-installationer monteras i 

rum/utrymme/lokal/del av byggnad där sådan installation ej har 

förekommit varaktigt under de närmast föregående fem åren, eller 

 åtgärd som avser VA-installationer i rum/utrymme/lokal/del av 

byggnad som före åtgärden inte använts som våtutrymme, tas i 

anspråk som våtutrymme, eller 

 åtgärd som omfattar fler än 10 separata rum/utrymmen/lokaler i ett 

flerbostadshus 

 
Ovanstående avser således även en- och tvåbostadshus; dock inte dem som 

är undantagna enligt 9 kap. § 6 PBL (utanför detaljplanerat område och 

utanför sammanhållen bebyggelse). 
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Väsentlig påverkan av brandskyddet vid ändring 
av en byggnad 

Vad beträffar 6 kap. 5 § punkt 5 PBF krävs anmälan enligt PBL vid 

ändring i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet. 

(Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte 

är bygglovspliktiga (BFS 2012:12 VÄS) 

 

Att betrakta som väsentlig påverkan av brandskyddet är: 

 

 åtgärd som innebär förändrad brandcellsindelning 

 åtgärd som innebär nya dörrar i brandcellsgräns eller 

brandsektion 

 åtgärd som innebär nedmontering eller urdrifttagande av 

brandtekniska installationer, t.ex. automatiska brandlarm, 

utrymningslarm, automatiska släcksystem eller 

brandgasventilation 

 åtgärd som innebär förändring av utrymnings- och 

tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet 

 åtgärd som innebär ändringar av det brandtekniska 

brandskyddet till följd av ökat personalantal eller ökad 

brandbelastning 

 
 
 

Kontrollplanens innehåll och förslag till 
kontrollpunkter 
Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen i kraft. Den nya 

lagstiftningen innebar bland annat att en kontrollplan blir obligatorisk på 

samtliga byggåtgärder som kräver antingen anmälan (tidigare 

bygganmälan) eller bygglov. För många åtgärder krävs också en 

kontrollansvarig (tidigare kvalitetsansvarig). 

 
För små ändringar i en- och tvåbostadshus, samt ett flertal andra åtgärder 

som regleras i Plan- och byggförordningen (PBF), krävs emellertid ingen 

kontrollansvarig, om inte samhällsbyggnadsnämnden beslutar annat. 

 
Detta innebär att det från och med 2011-05-02 är mer vanligt förekommande 

att byggherren själv ska ta fram den kontrollplan som krävs för åtgärden. 

Detta har inneburit en mycket hög grad av rådgivning från plan- och 

miljöavdelningen i Tingsryds kommun. 
 

Kontrollplanens innehåll 

En kontrollplan ska, om inte samhällsbyggnadsnämnden i det 

enskilda fallet beslutar annat, innehålla följande information: 

 
 grundläggande projektinformation 

 kontrollpunkter med platshållare för redovisning 

 platshållare för intygande om fullföljd kontrollplan 
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Till grundläggande projektinformation hör: 

 
 vilken fastighet och åtgärd som kontrollplanen avser 

 byggherrens namn och kontaktuppgifter 

 kontrollansvarigs namn och kontaktuppgifter 

 kontrollanters namn och kontaktuppgifter 

 datum för kontrollplanens upprättande 

 
I uppsättningen av kontrollpunkter ska för varje kontrollpunkt redovisas 

följande: 

 
 kontrollpunkt; vad som ska kontrolleras 

 kontrollant; vem av kontrollansvarig, byggherren eller 

kontrollanterna som ska utföra kontrollen 

 referens; mot vad kontrollen ska ske, exempelvis hänvisning till lag 

eller föreskrift såsom PBL eller BBR 

 metod; hur kontrollen ska ske, exempelvis okulärt, genom mätning 

eller provtagning 

 intyg; till vem eventuellt intyg ska skickas, exempelvis byggherren 

(BH) eller samhällsbyggnadsnämnden (SBN) 
 

 

För varje kontrollpunkt ska också finnas platshållare som möjliggör för 

kontrollanten att redovisa utförd kontroll, enligt följande: 

 
 anmärkning; plats där eventuell anmärkning kan noteras 

 datum; plats för det datum då kontrollen utförs 

 signatur; plats för kontrollantens signatur 

 
I fråga om platshållare för intyg om fullföljd kontrollplan, ska följande 

finnas i kontrollplanen: 

 
 intyg; handskriven mening som förtäljer att den som skriver under 

kontrollplanen intygar att den är fullföljd, om ej förtryckt 

 datum; plats för datering vid fullföljd kontrollplan 

 underskrift; plats för kontrollansvarigs underskrift 

 namnförtydligande; plats för kontrollansvarigs namnförtydligande, 

om ej förtryckt 

 
I fråga om kontrollplan för åtgärder som ej kräver en kontrollansvarig, 

ersätts kontrollansvarig med byggherren i samtliga sammanhang ovan. 
 

Förslag till kontrollpunkter 

Den som är kontrollansvarig förutsätts ha god kunskap om vilka 

kontrollpunkter som är lämpliga för respektive byggåtgärd. I fråga om 

byggåtgärder som inte kräver någon kontrollansvarig, åligger det emellertid 

byggherren att utforma kontrollplanen. Boverket föreslår att kommunen kan 

ge förslag på kontrollplaner för olika typer av ärenden där en 

kontrollansvarig normalt sett inte krävs. 

 
Tingsryds kommun föreslår därmed en uppsättning kontrollpunkter för 

olika vanligt förekommande byggåtgärder där kontrollansvarig inte krävs, 

enligt nedan. 
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För plank eller mur föreslås följande kontrollpunkter: 

 
 utförande enligt bygglov (beslut, SBN) 

 grundläggning (EKS) 

 stomme (EKS) 

 barnsäkerhet (BBR 8) 

 el-installationer (BBR 8:8)* 

 
För uterum föreslås följande kontrollpunkter: 

 
 utförande enligt bygglov (beslut, SBN) 

 grundläggning (EKS) 

 stomme (EKS) 

 tillgänglighet (BBR 3) 

 barnsäkerhet (BBR 8) 

 el-installationer (BBR 8:8)* 
 

För takkupa föreslås följande kontrollpunkter: 

 
 utförande enligt bygglov (beslut, SBN) 

 avväxling, bärande konstruktion (EKS) 

 materialsamverkan (8 kap 19 § PBL) 

 fukt (BBR 6:5) 

 
För garage, uthus eller tillbyggnad föreslås följande kontrollpunkter: 

 
 utförande enligt bygglov (beslut, SBN) 

 utstakning och sockelhöjd (beslut, BN) 

 grundläggning (EKS) 

 stomme (EKS) 

 tillgänglighet (BBR 3) 

 brandsäkerhet (BBR 5:5 och 6) 

 ventilation (BBR 6:2) 

 fukt (BBR 6:5) 

 va-installationer (BBR 6:6 och 6:7) 

 barnsäkerhet (BBR 8) 

 el-installationer (BBR 8:8)* 

 
För ändrad takkonstruktion föreslås följande kontrollpunkter: 

 
 utförande enligt bygglov (beslut, SBN) 

 stomme (EKS) 

 materialsamverkan (8 kap 19 § PBL) 

 fukt (BBR 6:5) 

 
För fasad- och takändring föreslås följande kontrollpunkter: 

 
 utförande enligt bygglov (beslut, SBN) 

 stomme 

 materialsamverkan (8 kap 19 § PBL) 

 fukt (BBR 6:5) 
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För skyltar föreslås följande kontrollpunkter: 

 
 utförande och placering enligt bygglov (beslut, SBN) 

 el-installationer (BBR 8:8)* 

 
För eldstad föreslås följande kontrollpunkter: 

 
 utförande enligt anmälan (beslut, SBN) 

 placering, bärighet (BBR 5:421) 

 rökkanal (BBR 5:43)* 

 skorstenshöjd (BBR 6:743) 

 tillträdesanordning (BBR 8:242) 

 
För rökkanal föreslås följande kontrollpunkter: 

 
 utförande enligt anmälan (beslut, SBN) 

 avväxling, bjälklag (EKS) 

 genomföring i yttertak (BBR 6:5) 

 fotodokumentation (beslut, SBN) 

 
Beteckning inom parantes avser förslag på referens till lag, föreskrift eller 

beslut. För kontrollpunkter med asterisk (*) föreslås mätning eller 

provtagning som kontrollmetod, samt att intyg ska inlämnas till 

samhällbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked. I övriga fall anses 

okulär kontroll vara fullödig. 

 
Förslag till kontrollpunkterna presenteras i informationsmaterial på det sätt 

samhällsbyggnadsnämnden vid var tid finner lämpligt. Förslag till 

kontrollpunkter förtrycks dock inte på blankett för kontrollplan, med 

undantag för kontrollpunkter som avser eldstad och rökkanal, utan 

sökanden/byggherren är hänvisad att själv överföra kontrollpunkterna till 

blankett för kontrollplan. 
 

Särskild hantering av eldstad och rökkanal 

Anmälan enligt PBL för åtgärd som avser eldstad och rökkanal utgör 

årligen en betydande del av alla anmälningsärenden. Då åtgärden i 

många fall är tämligen standardiserad och i merparten av fallen utförs av 

specialistföretag, samt då åtgärden enligt lag ska kontrolleras och 

godkännas av skorstensfejarmästare eller skorstensfejartekniker innan 

eldstaden får tas i bruk, förefaller en ökad effektiviseringsgrad i frågan 

om anmälan och kontrollplan för åtgärd som avser eldstad och rökkanal 

vara rimlig. 

 
Kontrollplan för åtgärd som avser eldstad och rökkanal avviker från 

kontrollplan för övriga åtgärder, enligt följande: 

 
 förslag till kontrollpunkter förtrycks på en särskild blankett för 

kontrollplan, speciellt framtagen för eldstad och rökkanal 

 på blanketten finns utrymme för sökanden/byggherren att lägga till 

egna kontrollpunkter, utöver de förtryckta 

 på blanketten intygar sökanden/byggherren genom sin 

namnteckning att han tar kontrollplanen som sin egen 
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Kontrollansvarig vid små ändringar och 
åtgärder 
Enligt 10 kap §0 § PBL krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om små 

ändringar av en- eller tvåbostadshus eller vid andra små åtgärder enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 10 § PBL. 

Kontrollansvarig vid små ändringar av en- eller 
tvåbostadshus 

Exempel där kontrollansvarig normalt inte krävs 

 Tillbyggnader upp till ca 30 m2 BRA 

 som inte medför att konstruktionen av befintlig byggnads bärande 

delar berörs  

 som inte innehåller våtutrymmen. 

 (Kök ska i detta sammanhang inte räknas som våtutrymme) 

 Altaner 

 Inglasning av uteplatser/balkonger 

 Takkupor som inte berör takstolar eller medför behov av avväxlingar 

 Skärmtak där spännvidden understiger ca 5 m 

 Nya fönster och dörrar i befintliga väggar som inte berör konstruktionen 

av byggnadens bärande delar 

 Sådana åtgärder som avses i 9 kap 2 § 3 c PBL 

 Åtgärder som innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller 

taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt 

påverkas på annat sätt 

 Rivning av mindre byggnader 

 Utan farligt avfall 

 En ändring av en byggnad 

 Om endast byggnadens planlösning påverkas avsevärt 

 En installation eller väsentlig ändring av en eldstad, rökkanal eller 

anordning för ventilation i byggnader 

 Anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en tomt 

 Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 

omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser 

 

Exempel där kontrollansvarig normalt krävs 

 Tillbyggnader som innehåller våtutrymmen 

 Takkupor som medför ingrepp i takstolar 

 Eller behov av avväxlingar 

 Balkonger 

 Ny takkonstruktion  
 t.ex. höjning av tak 
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 Om ändringen är så omfattande att den utgör en ombyggnad 

 Utlöser följdkrav 

 En ändring av en byggnad 

 Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs 

 En ändring av en byggnad  

 om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 

 En anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad 

 En installation eller väsentlig ändring av en hiss i byggnad 

 Ej mindre hissar vid t.ex. bostadsanpassning 

 

Kontrollansvarig vid åtgärder avseende uthus, garage och 
andra små byggnader  

Exempel där kontrollansvarig normalt inte krävs 

 Uthus och garage upp till ca 30 m2 

 Andra små byggnader 

 Carportar 

 Små kiosker 

 Gäststugor 

 Lusthus 

 Bodar 

 

Kontrollansvarig Cisterner m.m. 

Bör i normalfallet inte kräva KA 

 Om anläggningen är liten 

 Endast för viss fastighets behov 

 T.ex tank för villaolja 

 

Andra cisterner kräver alltid KA enligt bestämmelserna 

 

Murar och plank 

Bör i normalfallet aldrig kräva KA 

 Undantaget murar 

 Vid stora höjdskillnader 

 Stödmurar som ska klara högt jordtryck  

 Om ras kan medföra risker för liv eller egendom 

 

 

Det är alltid individuell prövning om kontrollansvarig krävs eller ej 

 


