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Plannja AB Takavvattningssystem 

Innehavare/Utfärdat för 

Plannja AB 
Box 143, 570 81 Järnforsen, Sverige 
Organisationsnummer: 556121-1417 
Tel: 010 516 10 00, Fax: 0495-505 25  
E-post: info@plannja.se,  Hemsida: www.plannja.se   

Produktbeskrivning 

Takavvattning bestående av hängrännor och tillhörande detaljer med halvrunt tvärsnitt samt stuprör och 
rördelar med cirkulärt tvärsnitt. Hängrännor och stuprör är tillverkade av varmförzinkad och polyesterbelagd 
stålplåt alternativt aluminium-zink belagd stålplåt med godstjocklek 0,6 och 0,7 mm. Rännkrokarna är 
tillverkade av varmförzinkat och lackerat bandstål med godstjocklek 5 mm. 

Avsedd användning 

Uppsamling av avledande av regn- och smältvatten från tak.  

Handelsnamn 

Plannja Takavvattning och Plannja Siba. 

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  

BBR  
Installationer för dagvatten 6:642, 1:a stycket 
Utformning 6:644, 1:a meningen 

Tillhörande handlingar 

”Monteringsanvisning 2017 Takavvattning”, version 2017 januari. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-17-0138, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Plannja AB, Järnforsen, Sverige. 
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Märkning 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning 
och omfattar: 

Innehavare  
Boverkets inregistrerade varumärke 
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer 
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Kontrollorgan 

Plannja AB, Järnforsen 
t 
RISE Certifiering 1002 
Typbeteckning 
5566/93 
nr/datum 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapporter 92B60900, BTk P006135 och 6P08275, från RISE Research Institutes of Sweden. 
Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2017-09-18. 

Kommentarer 

Produkterna eller delar av dessa är utförda enligt SS-EN 612:2005 och SS-EN 1462:2004. 
 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-09-25. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2022-09-25. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Linda Ring Thorén Kasem Bjelevac 
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