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Allmänt råd 
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Konsekvensutredning 
(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

Väsentlig ändring av 
anordning för ventilation 

 En läsare kan lätt missa att två villkor båda ska vara 
uppfyllda för att en åtgärd ska räknas som väsentlig 
ändring: 

1. Åtgärden påverkar luftkvaliteten inomhus. 
2. Om denna åtgärd utförs felaktigt kan den leda till 

risk för försämrad luftkvalitet osv. 
En åtgärd som, rätt utförd, inte påverkar luftkvaliteten är 
alltså inte väsentlig ändring, även om åtgärden, om den 
utförs felaktigt, kan leda till risk för försämrad 
luftkvalitet osv (min tolkning). 
 
En mindre noggrann läsare kan hänga upp sig på den 
andra bisatsens (2) många välmotiverade detaljer och 
helt enkelt glömma bort den första  bisatsen (1). Och då 
blir i stort sett varje tänkbar åtgärd väsentlig ändring, 
vilket ju inte alls är Boverkets mening. En mycket seriös 
och kompetent medlem utbrast vid läsningen: 
-Jaha, nu måste man alltså skicka in en anmälan so fort 
man går in i fläktrummet! 

Komplettera exemplen på 
icke anmälningspliktiga 
åtgärder med fler åtgärder 
som inte påverkar 
luftkvaliteten: 
Byte till likvärdigt luftdon. 
(som exempelvis sker för att 
man vi ha annan kulör.) 
Komponentbyte i 
reparationssyfte som inte 
påverkar systemets 
luftflöden. 
 

Väsentlig ändring av 
anordning för ventilation - 
Exempel på icke 
anmälningspliktiga 
åtgärder:  

- Byte till likvärdig eller 
effektivare fläktmotor 

 I moderna fläktar är motorn ofta helt integrerad med 
fläkten, så att det inte går att byta bara motor eller bara 
fläkt.  

Byte till likvärdig eller 
effektivare fläkt, fläktmotor 
eller bättre luftfilter. 


