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Teknisk beskrivning 
Bilaga till bygganmälan 

 

Sida 1 av 2 

Skickas eller lämnas in till 

 
 

Hänvisning till ärende 
Fastighetsbeteckning 
 

Byggherrens namn 
 
 

Bärförmåga, stadga och beständighet 
Grundläggningen på 

 Grus  Morän  Sand  Lera  Berg 

 Fyllning, packning  Annat, ange vad: 
Grundläggningssätt 

 Hel kantförstyvad platta  Krypgrund   Pålar 

 Utbredd platta under bärande vägg  Plintar   Annat ange vad: 

Bärande ytterväggar, källare (material, utifrån räknat) 
 
 
Bärande ytterväggar, i övrigt (material, utifrån räknat) 
 
 
Bärande innerväggar, källare (material, tjocklek) 
 
 
Bjälklagkonstruktion 
 
 
Takkonstruktion 

 Fackverk     Uppstolpat tak   Annat:  

Underlagstak Taklutning, grader 

I rutorna anges de övriga tekniska egenskapskrav som framgår av Byggnadsverkslagen (BVL), SFS 1 994:847  
2 §.  
I redovisningen över hur nämnda funktionskrav säkerställes i det aktuella projektet kan hänvisning ske till bilagd dokumentation eller anges 
exempel på lösningar som uppfyller kraven. I förekommande fall kan också anges vilka fristående sakkunniga som byggherren utsett för vissa 
kontroller.  

Säkerhet i händelse av brand 
Brandtekniska byggnadsklasser 

 Br1  Br2  Br3 

Typ av trapphus 

 Tr1  Tr2  Annat: 

Brandteknisk utrustning 

 Auto. Brandlarm  Utrymningslarm  Sprinkler 

 

 Brandskyddsdokumentation finns 

Övrig information 
 
 

Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 
Typ av ventilationssystem 

 FT-ventilation med värmeväxlare  FT-ventilation  F-ventilation  Självdrag 

Övrig information (t.ex. fuktisolering av badrum, altan, inbyggd balkong) 
 
 

Säkerhet vid användning 
Redogörelse för tillträdes- och skyddsanordningar på tak 
 
 
Barnsäkerhetsåtgärder 
 
 
Övrig information 
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Teknisk beskrivning 
Bilaga till bygganmälan 
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Skydd mot buller 
Åtgärder mot utomhusbuller 
 
 
Åtgärder för dämpning av ljud- och stegljudsnivå i angränsade lägenheter 
 
 
Åtgärder för minskning av efterklangstid 
 
 

Energihushållning och värmeisolering 
 
Um (krav)=  W/m2K 
 

 
Um (medel)=   W/m2K 

Åtgärder för effektiv värmeanvändning 
 
 
Beskrivning av värmesystem 
 
 

Lämplighet för avsett ändamål (redogörelse för lägenhetsutrusning och biutrymmen) 
 
 
 
 
 
 

Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

Hiss installeras  Framtida hissinstallation förberedd  Hörselslinga installeras 
 
Övrig information 
 
 

Hushållning med vatten och avfall 
 Anordning för källsortering  Anordning för torrkompostering Anordning för våtkompost 

 

 Urinseparering 

Övrig information 
 
 

Övriga upplysningar 
 

 

 

Byggherrens underskrift 
Ort och datum 
 
 
Sökandens underskrift 
 
 

Namnförtydligare 

 
Personuppgiftslagen – PUL 
Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningen av ärendet. 
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