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6 kap. 5 § PBF

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

4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, 
eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i 
byggnader,
- - -

6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt 
påverkar brandskyddet i byggnaden,
- - -
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Boverkets allmänna råd (2012:12) om 
anmälan för åtgärder som inte är bygg-
lovspliktiga, VÄS

• Infördes år 2012

• Förtydligar vad som utgör 

• väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

• ändring av en byggnad som väsentligt
påverkar brandskyddet i byggnaden
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De allmänna rådens uppbyggnad

• Generellt resonemang om vilka slags åtgärder som 
typiskt sett är anmälningspliktiga

• Exempel på anmälningspliktiga åtgärder

• Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder
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Nytt i de allmänna råden år 2017

• Nya allmänna råd om vad som utgör en väsentlig 
ändring av anordning för ventilation

• Komplettering av befintliga allmänna råd om vad som 
utgör en ändring av en byggnad som väsentligt 
påverkar brandskyddet i byggnaden
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6 kap. 5 § PBF

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

4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, 
eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i 
byggnader,
- - -

6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt 
påverkar brandskyddet i byggnaden,
- - -
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Anmälan för ventilationsåtgärder?

Installation av Ändring av Enbart underhåll
anordning anordning av anordning

Är ändringen
väsentlig?
Ja          Nej

Anmälningspliktigt Inte anmälningspliktigt
enligt 6 kap. 5 § enligt 6 kap. 5 §
första stycket 4 PBF första stycket 4 PBF
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Samma uppbyggnad som tidigare

• Generellt resonemang om vilka slags åtgärder som 
typiskt sett är anmälningspliktiga

• Exempel på anmälningspliktiga åtgärder

• Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder
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6 kap. 5 § PBF

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

4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, 
eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i 
byggnader,
- - -

6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt 
påverkar brandskyddet i byggnaden,
- - -
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Nytt tillägg om brand år 2017

”Byte av fasadmaterial på byggnader som har fler än två 
våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus” 

… anges som exempel på en anmälningspliktig åtgärd.

Tidigare lovpliktigt för flerbostadshus, men lovbefriades 
den 1 juli 2017 för fasader mot kringbyggd gård.
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På Boverkets webbplats
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Lag & Rätt → Boverkets författningssamling → sök på ”VÄS”
Direktlänk

http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/?query=v%C3%A4s
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