
Inspektionsprotokollets sammandragsblankett för ventilationsanläggningar 
Innan slutsynen sparas blanketten i e-tjänsten  
En kopia ges vid slutsynen för ventilationsanläggningar  

Bygglovsbeteckning 

Adress Åtgärd 

Den som påbörjar byggprojektet tfn 

   Ventilationsarbetsplanerare tfn 

Ventilationsarbetsledare tfn 

Avgränsat ansvarsområde för 

ventilationsarbetsledare 
tfn 

Inspektion av arbetsskede/Ansvarsperson Kontrasignering 
datum  Underskrift 

Beredskap för inledande av ventilationsarbeten: 
bygglovet i kraft, planerna stämplade

Ansvarsperson                            vent.arb.led.  

Inledande möte för ventilationen har hållits 
Ansvarsperson                           vent.arb.led. 

Kanalinstallationerna har inspekterats (upphängning, fogar, rengörbarhet) 
Ansvarsperson vent.arb.led 

Installationen av brandspjällen har granskats och installationsintyg upprättats
Ansvarsperson vent.arb.led. 

Värme- och brandisoleringarna har granskats 
Ansvarsperson vent.arb.led. 

Ventilationssystemets rengörbarhet har granskats 

Ansvarsperson vent.arb.led 

Ventilationssystemets renhet har granskats 

Ansvarsperson vent.arb.led 

Ventilationens slutanordningar har granskats (inlopps- och utloppsventiler) 

Ansvarsperson vent.arb.led. 

Luftmängden har mätts och reglerats (protokoll) 

Ansvarsperson vent.arb.led. 

Ventilationssystemets specifika eleffekt (SFP-tal) har mätts 
Ansvarsperson vent.arb.led. 

Ventilationsprodukternas ändamålsenlighet har granskats 
Ansvarsperson vent.arb.led. 

Funktionsprover har genomförts godkänt 
Ansvarsperson vent.arb.led 

Ljudnivåmätningar har utförts  
Ansvarsperson vent.arb.led. 

Ändringar under byggnadsarbetet har dokumenterats i planerna 
Ansvarsperson vent.planerare
Ändringar i energiutredningen har presenterats för huvudplaneraren 
Ansvarsperson vent.planerare 

Bruks- och underhållsanvisningarna med materialintyg har överlåtits 
Ansvarsperson vent.planerare 

Ventilationsarbetet enligt planerna och kan tas i bruk 

Ansvarsperson vent.arb.led, 

Ventilationsslutsyn partiell (ibruktagande) kan hållas 
Ansvarsperson vent.arb.led. 

Ventilationsslutsyn kan hållas 
Ansvarsperson vent.arb.led 

Kommentarer 

Ventilationsanläggningarnas täthet har konstaterats
Ansvarsperson vent.arb.led 
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