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Överklagande av ett beslut om nekat slutbesked för 
ändringar av ventilationsanläggningar på fastigheten 
Fältöversten 8 i Stockholms kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund                                                                          
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad (nämnden) gav den 17 juli 
2020 startbesked, dnr 2019-17153-575, för väsentlig ändring av 
anordning för ventilation (förändringar avseende tilluft för trapphus och 
lägenheter samt frånluft för trapphus) på fastigheten Fältöversten 8 för 
Karlaplan 15, 17, 19, 21 samt Valhallavägen 150, 152, med stöd av 10 
kap 23-25 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den 26 maj 2021, § 
66, avslog nämnden ansökan om slutbesked i samma ärende. De 
fullständiga skälen för nämndens beslut framgår av beslutet med bifogad 
tjänsteskrivelse, se bilaga 1 och 2. 

Överklagandet                                                                                          
Beslutet den 26 maj 2021 om att neka slutbesked har överklagats av Brf 
Fältöversten (föreningen) som har yrkat att länsstyrelsen med 
undanröjande av nämndens beslut avslutar ärendet utan annan åtgärd, 
alternativt att länsstyrelsen med ändring av nämndens beslut meddelar 
slutbesked. Föreningen har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande.  

Sedan det uppdagats att bevis om godkänd OVK saknades för 
föreningens hus genomfördes det i augusti 2019 en obligatorisk 
ventilationskontroll av behörig besiktningsman på adresserna Karlaplan 
15A, 15 B och Karlaplan 17. Utfallet var att husen inte godkändes. 
Stadsbyggnadskontoret uppmanade därefter föreningen att inkomma 
med protokoll att föreningen hade fått en godkänd obligatorisk 
ventilationskontroll. Föreningen anlitade sakkunniga för att bedöma och 
projektera adekvata åtgärder till efterkommande av OVK-föreläggandet. 
Utförda åtgärder är föremål för godkänd entreprenadbesiktning och 
åtgärderna har medfört att byggnaden nu har uppnått status av godkänd 
OVK. Problemet med byggnadens ventilation är därmed löst. Det var 
aldrig något alternativ för föreningen att vidta åtgärd som innebar 
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väsentlig ändring av byggnaden, vilket skulle medföra skyldighet att 
uppfylla dagens regelkrav, vilket är varken tekniskt eller ekonomiskt 
försvarbart med beaktande av byggnadens ålder och konstruktion. 
Återställandeåtgärderna bedöms enligt de regler som gällde då 
byggnaden uppfördes, SBN 67. De åtgärder som föreningen vidtagit i 
syfte att efterkomma föreläggandet om att återställa ursprunglig funktion 
avseende byggnadens ventilation och som syftar till att föreningen ska 
följa bestämmelserna om obligatorisk ventilationskontroll, är samma 
åtgärder som nämnden söker hindra genom att neka slutbesked. För 
föreningen framstår detta som ett moment 22. Föreningens uppfattning 
är att det rör sig om underhållsåtgärder som vare sig är lov- eller 
anmälningspliktiga. Ventilationssystemet har varit i drift sedan 1972. I 
det överklagade beslutet utgår kommunen från förutsättningen att fråga 
är om väsentlig ändring enligt PBL. Antagandet är inte korrekt. 
Tillämpligt regelverk är SBN 67. Det kan ifrågasättas om kommunen 
tillämpat detta. Föreningen har åberopat sakkunnigutlåtanden från 
relevant sakkunniga. Nämnden ska godta utlåtanden från sakkunniga, se 
7 kap 4 § PBF. Det råder ett uttryckligt förbud för byggnadsnämnd att 
uppställa egna krav, se 8 kap. 4 a § PBL. Kommunens handläggare är 
inte sakkunniga. Deras ”bedömningar” är inte av sådan art att de 
upphäver innebörden av sakkunnigutlåtanden från adekvat sakkunniga. 
Det ankommer inte på kommunen att ifrågasätta enskilda tekniska 
egenskaper, inte inom ramen för handläggning enligt PBL. Kommunen 
ska endast kontrollera att sådana tekniska egenskaper omfattas av 
sakkunnigutlåtanden.  

En enskild teknisk detalj som ifrågasätts är åtgärden med montering av 
ett tilluftdon ovanför ytterdörr vilket enligt sakkunnigutlåtande är en 
underhållsåtgärd som inte innebär någon väsentlig om- eller 
tillbyggnation. Det är inte heller åtgärd som är av ingripande art. Donet 
monteras ovanför lägenhetens dörr efter håltagning i betongvägg. Donet 
återställer ursprunglig funktion vad avser tilluft till lägenheterna genom 
luftspalt via karmen runt lägenhetsdörren och lägenhetsdörrens 
brevinkast. Ursprungliga lägenhetsdörrar har ersatts med dörrar med 
bättre inbrottsskyddande egenskaper. Dessa dörrar är även mer gastäta. 
Som oönskad bieffekt har de nya dörrarna konstaterats störa 
ventilationssystemets funktion genom att det hindrar tilluft till 
lägenheterna via trapphuset. Tilluftdonet återställer den ursprungliga 
funktionen. 

Övrigt                                                                                                
Länsstyrelsen konstaterar därutöver följande. Nämnden beslutade den 6 
juli 2021, Dnr 2021-05969-575, att, med stöd av 11 kap. 31 § PBL, 
förbjuda föreningen att fortsätta med arbete med 
installation/byggåtgärder med bäring på ventilationssystem på 
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Valhallavägen 146 A–F och 148 A–F på fastigheten Fältöversten 8. Som 
skäl för beslutet anfördes att föreningen, utöver de åtgärder som 
vidtagits för byggnaderna med adresserna Karlaplan 15, 17, 19, 21 samt 
Valhallavägen 150 och 152, och som beviljats startbesked i efterhand, 
även hade vidtagit samma åtgärder för Valhallavägen 146 A–F och 148 
A–F inom fastigheten Fältöversten 8. Beslutet överklagades av 
föreningen och länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut den 20 juli 
2021 i ärende nr 403-53379-2021. Mark- och miljödomstolen vid Nacka 
tingsrätt instämde i länsstyrelsens och nämndens bedömning och avslog 
föreningens överklagande i dom den 29 oktober 2021 i mål nr P 5884-
21. Både domstolen och underinstanserna bedömde att det var fråga om
en anmälningspliktig åtgärd.

Föreningen har under länsstyrelsens handläggning kompletterat sitt 
överklagande med bl.a. ett brandtekniskt utlåtande, SAK 3, daterat den 
21 oktober 2022.  

Motivering till beslutet 
Tillämpliga bestämmelser framgår av nämndens beslut och 
tjänsteutlåtande, se bilaga 1 och 2. 

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att de åtgärder som har bedömts 
av MMD såsom anmälningspliktiga åtgärder enligt 6 kap. 5 § punkt 4 
PBF i ovan nämnd dom är likartade som de åtgärder för vilka slutbesked 
nekats i nu aktuellt ärende. Länsstyrelsen finner inte skäl att bedöma nu 
aktuella åtgärder på annat sätt än vad som gjorts i det tidigare ärendet 
och domen. 

Föreningen anför att åtgärderna innebär ett återställande till ursprunglig 
funktion som motsvarar SBN 67, den standard som gällde vid 
byggnadens uppförande. Det kan dock konstateras att det av 
handlingarna framgår att byggnaden har genomgått vissa förändringar 
under årens lopp, bl.a. byte av lägenhetsdörrar till dörrar med högre 
brandklass än de ursprungliga. De förändringar av ventilationen som 
föreningen har genomfört och som är aktuella i detta ärende ska därmed 
ses i ljuset av den brandsäkerhet som uppnåtts vid tiden för att de nu 
aktuella åtgärderna vidtogs.  

Åtgärden har därmed krävt startbesked och slutbesked. Därmed saknas 
skäl att bifalla föreningens förstahandsyrkande om att ärendet ska 
avskrivas från handläggning och att inga ytterligare åtgärder ska vidtas. 

Vad gäller föreningens andrahandsyrkande, att länsstyrelsen ska 
meddela slutbesked, gör länsstyrelsen följande bedömning. Nämnden 
har som skäl för sitt beslut angett att det krävs ett SAK 3-utlåtande som 
uttalar sig över den tekniska lösningen. Vid tiden för nämndens beslut 
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saknades sådant utlåtande. Länsstyrelsen instämmer i nämndens 
bedömning att sakkunnigutlåtande har krävts i ärendet. Föreningen har 
dock till länsstyrelsen ingivit ett SAK-3-utlåtande som har utfärdats efter 
att nämnden fattade sitt beslut. Länsstyrelsen kan inte, med hänsyn till 
instansordningsprincipen, bedöma förutsättningarna för att meddela 
slutbesked utifrån det nya underlag som föreningen har ingivit. En sådan 
prövning skulle ha gjorts av nämnden som första instans. Vidare anges i 
nämndens beslut att föreningen har underlåtit att ge in övriga handlingar 
som omfattas av 10 kap. 34 § 1 p PBL då föreningen inte har ansett att 
åtgärden krävt start- eller slutbesked. Nämnden anger att erforderlig 
dokumentation avseende brandsäkerhet, luftkvalitet och buller saknas. 
Föreningen har inte visat att man har tillgodosett kraven enligt 
kontrollplanen i dessa delar. Mot denna bakgrund hade nämnden vid 
tiden för det överklagade beslutet fog för att neka slutbesked i ärendet, 
och överklagandet ska därmed avslås. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga 3 med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av jurist Boel Persson. I den slutliga handläggningen 
har även handläggare vid enheten för klimat och risk Olga Nilsson 
medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad, 
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 

Ombud: Lars Borgsten, Lindskog Malmström Advokatbyrå, 
lars.borgsten@lmlaw.se 

Bilagor 
1. Nämndens beslut den 26 maj 2021
2. Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2021
3. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag

Stadsbyggnadsnämnden

Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Tid Onsdagen den 26 maj 2021, kl. 17:00-18:15
Plats Bolindersalen, Tekniska nämndhuset
Justerat  Fredagen den 4 juni 2021 §§ 1-6, 9, 16, 18-93, 95-99
Anslaget  Tisdagen den 8 juni 2021 §§ 1-6, 9, 16, 18-93, 95-99
Omedelbart justerade paragrafer
Justerat  Onsdagen den 26 maj 2021 §§ 7-8, 10-15, 17, 94
Anslaget  Fredagen den 28 maj 2021 §§ 7-8, 10-15, 17, 94

Joakim Larsson Jan Valeskog §§ 1-54, 56-99

Daniel Agustin Vencu Velasquez
Castro (S) § 55

Närvarande

Beslutande ledamöter:

Joakim Larsson (M), ordföranden
Jan Valeskog (S), vice ordföranden §§ 1-54, 56-99

Kristina Lutz (M)
Hans Breismar (M) §§ 1-54, 56-99
Björn Ljung (L) §§ 1-12, 14-37, 39-51, 53-99
Cecilia Obermüller (MP)
Fredrik Lindstål (C) §§ 1-54, 56-99
Mikael Valier (KD) §§ 1-54, 56-99
Ulf W alther (S) §§ 1-54, 56-99
Sara Stenudd (V)
Maria Hannäs (V) §§ 1-12, 14-20, 22, 24-37, 39-

41, 43-51, 53-54, 56-99
Peter W allmark (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Lennart Tonell (MP) § 55 För Hans Breismar (M)
André Nilsson (L) §§ 13, 38, 52 För Björn Ljung (L)
Daniel Agustin Vencu Velasquez
Castro (S)

För Elisabet Carlsson (S)

Jonas Santesson (V) §§ 13, 21, 23,
38, 42, 52

För Maria Hannäs (V)

Ersättare:
Arne Genschou (M) §§ 1-54, 56-99
Linda Jonsson (M) §§ 1-54, 56-99
Mikael Eskman (M) §§ 1-54, 56-99
Ingebrikt Sjövik (M) §§ 1-54, 56-99
André Nilsson (L) §§ 1-12, 14-37, 39-51, 53-54,

56-99
Lennart Tonell (MP) §§ 1-54, 56-99
Erik Sarfors (C) §§ 1-54, 56-99
Jonas Santesson (V) §§ 1-12, 14-20, 22, 24-37, 39-

41, 43-51, 53-54, 56-99
Jerker Söderlind (SD) §§ 1-54, 56-99
Mikaela Karlsson (Fi) §§ 1-54, 56-99

Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi,
nämndsekreterarna Rakel Nilsson och Sara Högne, Torkel Kjellman,
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borgarrådssekreterarna Nils Annink §§ 1-54, 56-99, Lovisa Lindholm,
Louise Hyltander §§ 1-54, 56-99 och Adam Valli Löfgren,
personalrepresentant Luis Lopez §§ 1-11.

§ 66
Fältöversten 8, Östermalm, Dnr 2019-17153-575

Beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:

1 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att slutbesked inte meddelas
med stöd i 10 kap 34, 36 §§ plan- och bygglagen (2010:900)
PBL.

Handlingar i ärendet
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 8 april 2021.
Bil § 66 A

Tjänsteutlåtandet avser slutbesked för ändringar av
ventilationsanordning för på fastigheten Fältöversten 8 i stadsdelen
Östermalm.

Yttrande från boende inkommit den 20 maj och den 21 maj 2021.
Dokument nr. 179 och 180
Bil § 67 B

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång
Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.

Ersättaryttrande
Mikaela Karlsson (Fi) instämmer i kontorets förslag.

Underrättelse
Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
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Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande 

Bygglovsavdelningen Dnr 2019-17153 

Sida 1 (10) 

2021-04-08 

Stadsbyggnadskontoret 

Fleminggatan 4 

Box 8314 

104 20 Stockholm 

Telefon 08-508 27 300 

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 

http://bygglov.stockholm 

Handläggare Till 
Jenny Gramenius Stadsbyggnadsnämnden 

Slutbesked meddelas inte för ändringar av 
ventilationsanordning för Fältöversten 8, 
Karlaplan 15 AB, 17A, 19ABC, 21ABC samt 
Valhallavägen 150 ABC och 152ABCD 

Förslag till beslut 

Slutbesked meddelas inte med stöd i 10 kap 34, 36 §§ plan- och 

bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

I ärendet har två startbesked meddelats, ett för byte av aggregat 

samt ett för förändringar avseende tilluft för trapphus och 

lägenheter samt frånluft för trapphusen. Byggherren har väsentligt 

frångått de handlingar som har legat till grund för startbesked och 

därmed inte följt kontrollplan eller startbeskedet. Kontorets 

bedömning är att åtgärden kan rymmas inom givet startbesked i sig 

men att åtgärderna frångår det tidigare prövat i så pass hög grad att 

nytt underlag behöver skickas in för att pröva frågan om slutbesked. 

Det finns inte underlag att med säkerhet bedöma brandsäkerhet, 

luftkvalité och buller och därmed finns inte stöd enligt 10 kap 34, 

36 §§ plan och bygglagen (2010:900) att besluta om slutbesked. 

Byggherren har getts tillfälle att inkomma med underlag för att 

uppfylla kraven men inte gjort detta utan hävdar istället att ärendet 

ska bedömas som underhåll som inte kräver start-slutbesked. 

Kontoret delar inte den bedömning och menar utifrån ovan att 

slutbesked inte ska meddelas. 

Berörd åtgärd är belägen inom cirkeln.
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Tjänsteutlåtande 

Dnr 2019-17153 

Sida 2 (10) 

Anmälan 

Åtgärder som ingår i anmälan 

Installation av nytt FTX-aggregat för Karlaplan 15, 17, 19, 21 samt  

Valhallavägen 150, 152.  

Väsentlig ändring av anordning för ventilation (förändringar 

avseende tilluft för trapphus och lägenheter samt frånluft för 

trapphus) för Karlaplan 15, 17, 19, 21 samt Valhallavägen 150, 152. 

Fakta om anmälningarna 

Fastighetsbeteckning Fältöversten 8 

Fastighetsägare Bostadsrättsföreningen Fältöversten 

Sökande Adex Förvaltnings AB Peter Rydås 

Byggherre Brf Fältöversten, Peter Rydås 

Kontrollansvarig Stefan Peterson 

Handläggare Jenny Gramenius 

Beslutsfattare Stadsbyggnadsnämnden 

Underlag för bedömning 

Handlingar som utgör underlag till beslutet 

Anmälan inkom 2019-12-04. 

Beslut om startbesked för byte av ventilationsaggregat, daterat 

2020-01-29. 

Protokoll från arbetsplatsbesök, daterat 2020-03-19. 

Utlåtande brandkonsult, inkom 2020-05-20. 

Utlåtande SAK 3, inkom 2020-06-13 

Tjänsteanteckning daterad 2020-07-03. 

Beslut om startbesked för ändring av anordning för ventilation, 

daterat 2020-07-17. 

Skrivelse från advokat om att åtgärderna inte är väsentliga 

ändringar, inkom 2020-09-08 samt 2020-10-08.  

OVK-protokoll, inkom 2020-09-24. 

OVK-protokoll, inkom 2020-12-08. 

Utlåtande sakkunnig OVK, inkom 2020-12-10. 

Tjänsteanteckning från möte 2020-12-10. 

Bedömning av inkommit utlåtande samt kallelse till slutsamråd 

daterat 2021-02-11. 

Protokoll från slutsamråd daterat 2021-03-16. 

Bakgrund och beskrivning av åtgärderna som ingår i anmälan 

2019-10-29 togs kontakt med stadsbyggnadskontoret gällande 

åtgärder av ventilationen på Fältöversten 8. Information gavs att 

åtgärderna i en första bedömning var att betrakta som väsentliga 

ändringar och ett ärende skapades 2019-12-04, undertecknad 

anmälan inkom 2019-12-10. 

Startbesked för byte av fläktar till FTX-aggregat meddelades 2020-

01-29 för Karlaplan 15, 17, 19, 21 samt Valhallavägen 150, 152.
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 Tjänsteutlåtande 

 Dnr 2019-17153 

 Sida 3 (10) 

 

 

Tillsynsanmälan om att ytterligare åtgärder, montering av 

tilluftsdon mellan trapphallar och lägenheter, inkom 2020-03-10. 

Platsbesök har gjorts av Stadsbyggnadskontoret 2020-03-19 samt 

2020-06-29. 

 

Vid platsbesök 2020-03-19 samt 2020-06-29 konstaterades att 

tilluftsdon, som enligt byggherren har inbyggda brandspjäll som 

stänger på smältbleck, monterats mellan trapphallar och lägenheter i 

tre portar kallade 15A, 15B och 17 på fastigheten Fältöversten 8. 

Överluftsdon mellan tidigare sopschakt och trapphallar hade också 

monterats i de tre portarna, dessa är inte försedda med brandspjäll. 

Sopschaktet hade förvandlats till tilluftskanal och kopplats på nytt 

aggregat på vind. 

 

Byggherren och entreprenören framför att de anser att åtgärden 

utgör ett återställande av ursprunglig funktion då de anger att 

trapphusluften ursprungligen har letts via lägenheterna för värme 

och viss del ventilation och att det är i enlighet med SBN 67 som 

var gällande regelverk när byggnaden uppfördes. Uteluftsdon i 

sovrum och allrum är bibehållna. Stadsbyggnadskontorets 

bedömning var att åtgärderna är en ändring i ventilation och en 

ändring av brandskydd. Stadsbyggnadskontorets bedömning var att 

startbesked enligt 10 kap 23 § PBL inte kunde meddelas med bl.a. 

grund i följande: 

 

- Enligt produktblad ska donen inte användas som 

överluftsdon.  

- Produktblad anger att projektering med donen ska ske av 

SAK 3 (certifierad sakkunnig brand). Det finns inget SAK 3 

utlåtande som bedömer att lösningen med donen monterade 

på detta sätt uppfyller kraven.  

- I utlåtande/diskussionsunderlag inlämnat från brandkonsult, 

2020-05-20, anges att förändringarna av tilluft i trapphallar 

och nya don mellan trapphallar och lägenheter är en ändring 

samt att utformningen inte uppfyller dagens krav. Det anges 

också att lösningen, med de don som har monterats, i ett av 

de analyserade scenarierna innebär att brandgasspridning 

från trapphallar till lägenheter motsvarar 25 % av 

mottagande lägenhets volym, att jämföra med dagens krav 

där spridningen max får vara 1 % av den mottagande 

brandcellens volym. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det 

är en risk som inte är försumbar. 

 

Av handlingarna framgick det inte heller hur luftkvalité eller buller 

påverkades av ändringen. 
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Byggherren presenterade en modifierad utformning med 

tillkommande kanaler mellan stigarkanal för tilluft och lägenheter i 

trapphallarna samt backspjäll i donen. Utformningen som styrktes 

av SAK 3, utlåtande ankommet 2020-06-13. Startbesked för 

tillkommande åtgärder, som grundades på denna utformning, 

beslutades 2020-07-17. 

 

Stadsbyggnadskontoret informerade byggherren och byggherrens 

entreprenör/kontaktperson i tekniska frågor Michael Abrahamsson 

att brandspjäll i monterade don skulle hållas stängda tills åtgärder 

(tillkommande kanal i trapphallarna) enligt startbesked meddelat 

2020-07-17 utförts. En tillsynsanmälan gällande att donen 

fortfarande var öppna inkom 2020-08-17. Stadsbyggnadskontoret 

tog då kontakt med Michael Abrahamson via telefon 2020-05-25 

som bekräftade att donen var öppna på önskemål av byggherren. 

Michael Abrahamsson meddelade också att tidsplanen var att 

montera samtliga don och därefter montera kanaler i enlighet med 

startbesked meddelat 2020-07-17.  

 

Stadsbyggnadskontoret skickade ut mail 2020-08-28 där 

Stadsbyggnadskontoret uppmanade byggherren att exempelvis göra 

någon av följande åtgärder; don stängs/sätts igen och uppfyller 

samma brandtekniska klass som väggen de är placerade i (EI 60), 

att projektering enligt SAK 3-utlåtande har utförts alternativt att 

annan lösning med motsvarande funktion har redovisats och att 

stadsbyggnadsnämnden i enligt med 10 kap 23 § PBL har bedömt 

att lösningen kan komma att uppfylla kraven. Åtgärder skulle vidtas 

senast 2020-09-09. 

 

Byggherrens advokat, Göran Starkebo, inkom med en skrivelse 

2020-09-08 samt 2020-10-08 att det finns godkända OVK-

utlåtanden där åtgärderna inte anses vara anmälningspliktiga 

ändringar längre och hänvisade till att Stadsbyggnadskontoret ska 

godta utlåtanden från sakkunniga enligt 7 kap 4 § PBF. OVK-

protokoll inkom till stadsbyggnadskontoret 2020-09-24. 

Byggherrens påstående om att åtgärden inte kräver startbesked delas 

inte av stadsbyggnadskontoret som inte fann skäl att ompröva 

beslutet eftersom samma bedömning gjordes inför startbesked som 

meddelades 2020-07-17. Byggherren har inte överklagat 

startbeskeden. 

Nytt möte höll på platsen 2020-12-10 och protokollfördes 2021-02-

03, där det diskuterades huruvida ändringarna är att bedöma som en 

väsentlig ändring som kräver anmälan. Brandtekniskt utlåtande från 

OVK-sakkunnig inkom 2020-12-10 som argumenterade för att 

denna lösning är ett krav enligt SBN 67 samt ytterligare OVK-

protokoll inkom 2020-12-08.  
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Stadsbyggnadskontoret kallade till slutsamråd 2021-03-04 men då 

byggherren anser att åtgärderna som utförs inte är en väsentlig 

ändring var inte kontrollansvarig närvarande och byggherren 

uppvisade inga av de i startbeskedet efterfrågade handlingarna.  

 

Mer information om vilka åtgärder som utförs har framkommit efter 

att startbeskeden meddelats. Nedan är en sammanfattning av de 

ändringar av systemet som har framförts eller framkommit under 

handläggning inför slutbesked:  

- Tilluftkanal med don in till trapphallar har omvandlats till 

frånluft samt att donen har ändrat dimension.  

- Sopschakt som har varit påkopplad på frånluftssystemet 

ändras till tilluftskanal med don ut till trapphallarna.  

- Aggregatet har bytts ut och försetts med återvinning 

emellan. Tilluftsfläkt och uteluftsintag har flyttats från 

entréplan till tak.  

- Överluftsdon har monterats ovan lägenhetsdörrar.  

- Kanaldimensioner har förändrats för vissa kanallängder då 

entreprenören har bedömt att de har varit feldimensionerade 

från när systemet byggdes.  

- Ny styrning har tillkommit gällande brandlägen för nytt 

aggregat, beroende av om rökdetektor för trapphallar eller 

för lägenheter indikerar brand. Form av fläktar i drift för att 

ersätta att brandspjäll enbart stängs mekaniskt mellan 

trapphallar och lägenheter. 

- Åtgärderna har inneburit att hela systemet har nollställts och 

injusterats på nytt. Ursprungliga värden har inte funnits utan 

injustering har utgått från äldre regelverk. 

Gällande lagar och föreskrifter 

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS. 

Tillämpliga bestämmelser 

Åtgärden är anmälanspliktig enligt 6 kap. 5 § PBF. 

Åtgärden kräver slutbesked enligt 10 kap 34, 36 §§, PBL. 

Gällande planer för fastigheten  

Fastigheten omfattas av detaljplan 6796. 

Kulturhistoriskt värdefull byggnad/område  

Byggnaden är streckad enligt Stadsmuseet kulturhistoriska 

klassificering. 

Byggnaden ligger i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
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Tillämpningen av de tekniska egenskapskraven enligt 

Boverkets Byggregler (BBR) 

Avsnitt 5:533. 

Övergripande att luftbehandlingsinstallationer ska placeras, 

utformas och hängas upp så att skyddet mot brand- och 

brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls. I allmänt råd 

anges att om installationerna inte är separata för varje brandcell ska 

spjäll monteras. 

 

Avsnitt 5:2551 Spjäll. 

I allmänt råd anges att aktivering av spjäll bör ske med 

rökdetektorer som placeras på ett för ändamålet lämpligt ställe.  

 

Avsnitt 5:2552 Fläktar i drift.  

Dimensionering ska ske analytiskt.  

  

6:25223 Överluft 

Spridning av illaluktande eller ohälsosamma gaser eller partiklar 

från ett rum till ett annat ska begränsas. Avsiktlig luftföring får 

endast anordnas från rum med högre krav på luftkvalité till rum 

med samma eller lägre krav på luftkvalitet. 

 

6:9242 Luftdistribution 

Allmänt råd anger att kraven i avsnitt 6:252 bör uppfyllas. 

 

Avsnitt 7:41 Ljudförhållanden 

De krav på ljudnivå och ljudisolering som gäller vid uppförande av 

nya byggnader enligt avsnitt 7:2 ska eftersträvas. 

I allmänt råd anges att även genomföringar i lägenhetsavskiljande 

konstruktioner bör utföras med omsorg om de akustiska 

egenskaperna. 

Yttrande från sökanden 

Yttranden har inkommit från byggherrens advokat i form av 

skrivelser 2020-09-08 samt 2020-10-08 samt brandtekniskt 

utlåtande från sakkunnig OVK Oskar Fors den 2020-12-10. 

 

Sammanfattningsvis anger yttrandena och utlåtandet att systemets 

ursprungliga funktion har varit att luft från trapphusen har letts in 

till lägenheterna via läckage i ytterdörrarna för värme och viss del 

ventilation och att denna funktion har kortslutits när tätare 

lägenhetsdörrar har monterats. De nya donen ska ses som ersättning 

av den funktionen och att det därför är ett underhållsarbete. Enligt 

OVK-sakkunnig är det krav enligt SBN 67 att luften från 

trapphusen ska ventileras över lägenheterna. 
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Byggherren och entreprenören anser inte att ändring av tilluftskanal 

till frånluftskanal samt att sopschakt med tidigare frånluft ändrats 

till tilluftskanal är att se som en väsentlig ändring då de återskapar 

byggnadens ursprungliga funktion. 

 

Tillämplig rättspraxis 

Mark- och miljödomstolen vilken har i Mål nr P 8773-19, avseende 

samma ändringar på en annan fastighet, bedömt att ändringarna är 

att bedöma som väsentlig ändring av ventilation och brandskydd.  

Bedömning och motivering  
Väsentlig ändring 

Vid en bedömning av de åtgärder som utförs med VÄS 3 

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

inte är bygglovspliktiga) gör stadsbyggnadskontoret bedömningen 

att ändringarna utgör en väsentlig ändring av ventilation och 

brandskyddet. Även om det åtgärderna skulle vara ett återställande 

av en funktion är åtgärderna omfattande varför de bedöms vara en 

väsentlig ändring. I underlag till prop. 2009/10:170 anges att 

gränsen mellan underhåll och ändring är svår och att det är otydligt 

var denna gräns går.  

 

I utlåtandet från sakkunnig OVK argumenteras för att åtgärderna 

ska bedömas som underhåll och hänvisar till att det är ett krav enligt 

SBN 67 kap. 36 ventilation att trapphusen sätts i övertryck och 

förser lägenheter med viss del ersättningsluft genom tamburdörr. 

Stadsbyggnadskontoret kan inte i SBN 67 hitta denna föreskrift som 

hänvisas till och byggherren har inte efter förfrågan heller 

specificerat vart detta anges  
 

I det första utlåtandet/diskussionsunderlaget som lämnades in från 

brandingenjör, daterat 2020-05-20 och som omfattar ändringarna 

gällande tilluften, ny tilluftskanal och montering av don mellan 

schakt och trapphall samt mellan trapphall och lägenheter, anges att 

grunden för utlåtandet är att det är en väsentlig ändring. I Mål nr P 

8773-19 i Mark- och miljödomstolen där motsvarande åtgärder 

utförs med samma entreprenör konstaterar domstolen att 

ändringarna utifrån VÄS 3 är att bedöma som väsentliga ändringar.  

 

Byggherren har ifrågasatt att utlåtande OVK-sakkunnig inte har 

godtagits Utlåtandet argumenterar för att det är SBN 67 som är 

gällande regelverk för ändringarna men lyfter även att avsnitt enligt 

BBR uppfylls.  

Med stöd i regeringens proposition 2009/10:170 anges det att 

byggnadsnämnden vid tveksamheter ska kunna begära att 

byggherren utser en eller flera sakkunniga som kan verifiera att de 

tekniska lösningarna uppfyller kraven. En sakkunnig har därmed 
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inte mandatet att bestämma huruvida en åtgärd är en väsentlig 

ändring eller en underhållsåtgärd utan det är kommunens mandat. 

Stadsbyggnadskontoret har bedömt att det krävs en sakkunnig i 

form av SAK 3 som uttalar sig över den tekniska lösningen. 

Byggherren har inte inkommit med ett SAK 3-utlåtande som intygar 

att den lösning de har utfört uppfyller kraven. 

 
Tekniska egenskapskraven 

Aktuellt ärende avser åtgärder som ändrar ventilationens 

utformning och därmed även ventilationsbrandskyddet. Det är 

således en fråga om ändring av en byggnad. Utgångspunkten vid 

ändring är att kraven som gäller vid uppförande av ny byggnad i 

BBR avsnitt 5 även gäller vid ändring men att anpassning får göras 

enligt ändringsreglerna. Den avgörande frågan är om den av 

byggherren presenterade lösningen innebär att kraven gällande risk 

för brandspridning, luftkvalité och buller uppfylls.  

 

Risk för brandgasspridning via luftbehandlingsinstallationer avsnitt 

5:53, 5:2551 samt 5:2552  

I utlåtande/diskussionsunderlag inlämnat från brandkonsult, 2020-

05-20, anges att lösningen, med de don som har monterats, i ett av 

de analyserade scenarier innebär att brandgasspridning från 

trapphallar till lägenheter motsvarar 25 % av mottagande lägenhets 

volym, att jämföra med dagens krav där spridningen max får vara 1 

% av den mottagande brandcellens volym. Enligt avsnitt 5:2551 

uppfyller inte lösningen förenklad dimensionering och ingen 

analytisk dimensionering gällande fläktar i drift har inlämnats. 

 

I utlåtande från sakkunnig OVK anges att överluftsdonet är försett 

med ett CE-märkt självverkande brandbackspjäll samt 

backströmningsventil med typgodkännande brandklass EI60 som 

stänger vid 72gr. ”Detta för att säkerställa risken för ”kalla 

rökgaser” ej kan spridas från trapphus till lägenheter vid en ev 

brand i Lgh/trapphus.” Kalla brandgaser kan understiga 72gr varför 

denna lösning inte kan anses säkerställa risken som anges ovan. Det 

anges även att avsnitt 5:2551 BBR uppfylls. Enligt detta avsnitt 

anges att aktivering av spjäll bör ske med rökdetektorer vilket inte 

är fallet. OVK-sakkunnig har inte redovisat att analytisk 

dimensionering har gjorts på detta avsnitt eller nämnt den fläktar-i-

drift som ska se till att kalla brandgaser inte passerar genom donen.  

 

Det har även uppstått frågor kring hur montering av donen har 

utförts. Utifrån de monteringsanvisningar som har skickats in kan 

Stadsbyggnadskontoret konstatera att dessa inte verkar följas. Vid 

begäran om förtydligande av vilka monteringsanvisningar samt 

avsnitt i dessa som har följts har byggherren valt att inte inkomma 

med svar. 
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Produktblad anger att projektering med donen ska ske av SAK 3. 

Det finns inget SAK 3 utlåtande som bedömer att lösningen med 

donen monterade på detta sätt uppfyller kraven.  

 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att risken för brandgasspridning 

mellan trapphallar och lägenheter via spjäll inte är försumbar och att 

frågan inte är tillräckligt belyst för att slutbesked ska kunna 

meddelas. 

 

Ventilation 

I avsnitt 6:25223 Överluft anges att spridning av illaluktande eller 

ohälsosamma gaser eller partiklar från ett rum till ett annat ska 

begränsas. Avsiktlig luftföring får endast anordnas från rum med 

högre krav på luftkvalité till rum med samma eller lägre krav på 

luftkvalitet. I ändringsreglerna i avsnitt 6:9242 Luftdistribution 

anges i allmänt råd anger att kraven i avsnitt 6:252 bör uppfyllas. 

 

Luften förs i detta fall över trapphallarna vilket innebär att luft från 

rum med lägre kvalité tillförs luft med högre kvalité. OVK-

sakkunnig har inte tagit ställning till detta utifrån dagens krav i sitt 

utlåtande. 

 

Ljudförhållanden 

Enligt avsnitt 7:41 ska avsnitt 7:2 eftersträvas. Ljudmätningar med 

protokoll ska inlämnas inför slutbesked vilket inte har skett och 

klagomål gällande ökande bullernivåer har inkommit. 

Stadsbyggnadskontorets samlade bedömning och motivering 

Stadsbyggnadskontoret bedömer utifrån VÄS 3 samt Mål nr P 

8773-19 i Mark- och miljödomstolen att åtgärderna utgör en 

väsentlig ändring beaktande att de sammantagna åtgärderna är så 

omfattande att ventilationen avsevärt påverkas.  

 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att utförda åtgärder inte följer 

beslut om startbesked meddelat 2020-07-17 samt att det finns 

brandtekniska frågor som inte är belysta i den åtgärd som har 

utförts. Stadsbyggnadskontoret har begärt in utlåtande från SAK 3 

för bedömning av den tekniska lösningen vilket inte har inkommit.  

 

Slutsamråd har inte kunnat hållas i ärendet då byggherren vägrar 

detta med hänsyn till att de anser att de utför underhållsåtgärder. 

Därmed saknas handlingar enligt 10 kap 34 § punkt 1 PBL. 

Det finns även skäl att ingripa enligt 10 kap 34 § punkt 2 PBL. 

 

Stadsbyggnadskontoret samlade bedömning är därför att slutbesked 

inte kan meddelas i ärendet med stöd 10 kap 34 § samt 10 kap 36 § 

PBL.  
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Bilagor 

Anmälan inkom 2019-12-04. 

Beslut om startbesked för byte av ventilationsaggregat, daterat 

2020-01-29.  

Protokoll från arbetsplatsbesök, daterat 2020-03-19.  

Utlåtande brandkonsult, inkom 2020-05-20.  

Utlåtande SAK 3, inkom 2020-06-13.  

Tjänsteanteckning daterad 2020-07-03.  

Beslut om startbesked för ändring av anordning för ventilation, 

daterat 2020-07-17.  

Skrivelse från advokat, inkom 2020-09-08.  

Skrivelse från advokat, inkom 2020-10-08.  

OVK-protokoll, inkom 2020-09-24.  

OVK-protokoll, inkom 2020-12-08.  

Utlåtande sakkunnig OVK, inkom 2020-12-10.  

Tjänsteanteckning från möte 2020-12-10, daterad 2021-02-03.  

Bedömning av inkommit utlåtande samt kallelse till slutsamråd 

daterat 2021-02-11.  

Protokoll från slutsamråd daterat 2021-03-16.  
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Länsstyrelsen Stockholm Beslut  
 

2023-03-16 
 

5 (4) 
 

403-75546-2021  

 
 

 

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 
104 22 Stockholm. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 75546-2021.  

 
Bilaga 3 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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