ANMÄLAN
om installation av eldstad
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
196 81 KUNGSÄNGEN

Anmälan avser
Ny installation av eldstad och rökkanal

Ändring av befintlig eldstad

Byggplats och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökande/byggherrens namn

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

Postnummer och ort

E-postadress

Ev faktureringsadress

Ev projektnr

Ev annan fastighetsägare

Ev annan fastighetsägares personnummer/Org.nr

Åtgärd och bilagor
Produktnamn på kamin och rökkanal:

Kontrollplan bifogas
Produktbeskrivning bifogas
Planritning bifogas
Fasadritning bifogas
Övrig information
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Jag som sökande godkänner kommunicering i ärendet via E-post
Sökandens/byggherrens underskrift

Datum

Underskrift

Personuppgifterna på denna blankett behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204)

Installation av eldstad/rökkanal
Vill du installera en eldstad i en byggnad? Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt
skede för att komma fram till förutsättningarna för installationen. Behöver eldstaden en ny rökkanal eller
skorsten kan även bygglov behövas om åtgärden betydligt förändrar byggnadens yttre.

Byte av eldstad
Vill du byta din eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger tyngre eller som har ett annat
bränsleslag så ska du göra anmälan till Bygg- och miljönämnden. Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren
(sotaren) redan i tidigt skede för att komma fram till förutsättningarna för installationen.

Anmälan ska innehålla






Anmälan på denna blankett
Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden
Fasadritning som visar hur rökkanalen placeras på taket
Specifikation på eldstad. (produktblad eller liknande)
Kontrollplan

Innan arbetet får påbörjas/ startbesked
Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut/startbesked från Bygg- och miljönämnden. Av
startbeskedet framgår även vad du behöver göra för att få ett slutbesked.

Innan eldstaden får tas i bruk/slutbesked
Eldstaden och rökkanal ska godkännas av skorstensfejarmästaren innan eldning får ske. Slutbesked i ärendet
utfärdas så snart samtliga krav på handlingar i beslutet om startbesked uppfyllts och har lämnats in. För att
få slutbeskedet ska du skicka in följande handlingar:



Verifierad kontrollplan
Sotarintyg

Ordförklaring
Planritning: En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar,
fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera.
Fasadritning: Förutom den utvändiga väggen visar ritningen taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten,
trappor, takkupor med mera.
Kontrollplan: Ett förslag till den kontrollplan man ska använda sig av vid installationen. Den skickas sedan in
till Bygg- och miljönämnden ifylld och verifierad när installationen är färdig.
Sotarintyg: Ett protokoll från skorstensfejarmästaren(sotaren) som intygar att installationen är rätt utförd
enligt samhällets krav och regler.

