Eldstad – installation eller väsentlig ändring
Ska du göra en installation eller en väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal behöver du göra en
anmälan. Innan arbetet kan påbörjas måste du ha ett startbesked från plan- och byggnadsnämnden.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan
Här ser du vilka handlingar som ska lämnas in när du gör en anmälan. För att undvika
kompletteringar och onödiga fördröjningar – se till att du har bockat av samtliga punkter innan du
skickar in din anmälan.
☐ Blankett för anmälan – finns på din kommuns hemsida, eller kontakta byggnadskontoret.
☐ Situationsplan i skala 1:500 – Du kan ofta använda en karta som finns på kommunens hemsida
☐ Planritningar i skala 1:100 – På planritningarna ska eldstadens placering redovisas
☐ Beskrivning av eldstad och rökgaskanal - använd gärna produktblad eller annan teknisk
beskrivning
☐ Miljöcertifikat – Ska följa med eldstaden när du köper den
☐ Kontrollplan – det finns exempel på enkla kontrollplaner att följa.

Kvalitet på handlingar
• Ritningar ska vara i skala 1:100.
• Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande
fastighetsbeteckning.
• Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
• Alla mått ska anges i millimeter.
• Norrpil ska finnas på situationsplanen.
• Ritningarna ska inlämnas i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa
på vitt olinjerat papper.
• Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in
i A3-format. Handlingar i större format än A3 ska vara nedvikta till A4-format.
• Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas.
Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna
När arbetet är klart kan du beställa installationsbesiktning
☐ Beställ besiktningen i god tid. Speciellt innan jul och i semestertider kan det vara lite längre
väntetid på besiktning
☐ Se till att ha all dokumentation tillgänglig vid besiktningstillfället
☐ Se till att taksäkerhetsanordningar är på plats och monterade enligt tillverkaren
monteringsanvisning

