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Dokumenthanteringsplan 
Kärnprocesser i Mölndals stad 
3.4.10 Hantera obligatorisk ventilationskontroll 

 

Antagen av byggnadsnämnden 2017-11-15  
Gäller från och med 2018-01-01 

  



Verksamhetsområde 

3.4 Lov och tillsyn 

Beskrivning 
Processen omfattar de åtgärder som behöver tas för att se till att ägare fullgör sina skyldigheter och utför kontroll av 
ventilationssystemet. Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem SFS 1991:1273.  Processen startar med att 
antingen ett godkänt ovk-protokoll inkommer eller att en påminnelse skickas med information om att det inom kort tid är 
dags för en återkommande besiktning. Om godkänt ovk-protokoll inkommer skickas ett bekräftelsebrev ut och ärendet 
avslutas. Om godkänt ovk-protokoll inte inkommer skickas underrättelse om att ventilationen inte är godkänd. Därefter 
skickas föreläggande om åtgärd ut. Om godkänt ovk-protokoll inkommer därefter skickas ett beslut om att rättelse är gjord ut 
och ärendet avslutas. Om åtgärd inte har utförts görs ansökan om utdömande av vite. När godkänt ovk-protokoll därefter 
inkommer sker beslut om att rättelse är gjord och ärendet avslutas. Från och med 2018-01-01 ska samtliga inkommande 
handlingar skannas in i PDF/A1-format. Upprättade handlingar som ska diarieföras i ByggReda ska även vara i PDF/A1-format. 
Från och med 2018-01-01 ska inga handlingar skrivas ut för arkivering.  

Process 
3.4.10 Hantera 
obligatorisk 
ventilationskontroll 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Initiering av ärendet Besiktningsprotokoll, 

godkänt 
Bevaras ByggReda I det diarieförda 

ärendet 
  

Initiering av ärendet Besiktningsprotokoll, ej 
godkänt 

Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Handläggning Bekräftelsekort/ 
Underrättelse om OVK 
inte godkänd 

Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

Bekräftelsekortet kan 
även vara en 
underrättelse om att 
ovk-protokollet inte är 
godkänt. 

 

Handläggning Register/databas över 
ventilationskontroller 

Bevaras ByggReda ByggReda   

Beslut Underrättelse av icke 
godkänd ventilation 

Bevaras ByggReda  I det diarieförda 
ärendet 

  

Beslut Tjänsteskrivelse till BN Bevaras ByggReda  I det diarieförda 
ärendet 

Tjänsteskrivelse till 
byggnadsnämnden 
med begäran om att 
ansöka om vite. 

 

Föreläggande Föreläggande från 
byggnadsnämnden 

Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Handläggning Påminnelse Bevaras  ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

 Påminnelse om att det 
inom kort är tid för en 
återkommande 
besiktning. 
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