
ANMÄLAN 
-Installation av eldstad och rökkanal

Uppgifter som lämnas på denna blankett kommer att 
registreras i ett dataregister. Avgift tas ut enligt taxa  
antagen av kommunfullmäktige. 

Fastighet och byggherre 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsadress Postadress

Byggherre, namn 

Fakturaadress Postadress

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

E-postadress Telefon mobil Projektnr

Kontrollplan 
Krav PLACERING OCH UTFÖRANDE ENLIGT BYGGANMÄLAN 
Omfattning Överensstämmelse med redovisade handlingar 
Besiktigas av Byggherre 
Verifiering Undertecknas nedan 

Krav SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND – Boverkets byggregler BBR 5:4 
Omfattning Eldstad och rökkanal 
Besiktigas av Skorstensfejarmästare 
Verifiering Besiktningsintyg från Skorstensfejarmästare lämnas in till byggnadskontoret 

Krav SÄKERHET VID ANVÄNDNING – Boverkets byggregler BBR 8:24 
Omfattning Tillträdes- och skyddsanordning på tak 
Besiktigas av Skorstensfejarmästare  
Verifiering        Besiktningsintyg från Skorstensfejarmästare lämnas in till byggnadskontoret 

    Ritning över planer och fasader. Av ritningen ska placeringen av eldstaden framgå 

Avgift för installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal tas ut enligt taxa antagen av kommun- 
fullmäktige. Avgift betalas mot faktura som sänds separat. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Namnteckning 
Ort och datum 

Byggherre, namnteckning Namnförtydligande 

   Kontrollplan godtas  
Beslutsfattare Beslutsnummer

ANMÄLAN NÄR INSTALLATIONEN ÄR FÄRDIGSTÄLLD OCH UTFÖRD ENLIGT KONTROLLPLAN 

Kopia på Skorstensfejarmästares protokoll bifogas. 

     Ovanstående kontrollpunkter är uppfyllda. 

    Den berörda anläggningen får tas i anspråk när anm. färdigställande är inskickat till kommunen  
Ort och datum Byggherre, namntecknig 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) 



Information för blanketten ”Anmälan – Installation av eldstad och rökkanal” 

Till dig som ska installera eldstad och/eller rökkanal. 

Allmänt 
För ändring eller nyinstallation av eldstad, t.ex. braskamin, behöver inte bygglov sökas. Däremot 
ska en anmälan göras. Kontrollansvarig behöver ej utses. 

Blanketten lämnas in i två exemplar. Vi tar beslut på kontrollplanen och skickar tillbaka ett 
exemplar till dig. 

När arbetet är klart skriv under på nedre delen av blanketten och skicka tillbaka till 
byggnadskontoret tillsammans med ett besiktningsbevis från Skorstensfejarmästare. 

Dessa handlingar behöver lämnas in tillsammans med anmälan 

 Ritning över planer och fasader. Av ritningen ska placeringen av eldstaden framgå.

 Teknisk beskrivning. För prefabricerad braskamin inlämnas lämpligen en broschyr samt
miljögodkännandenummer. För platsbyggd eldstad lämnas arbetsritning eller
konstruktionsritning.
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