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Eldstad
Installation av ny eldstad

Förändring i befintlig eldstad

Vedpanna

Typ:

Typgodkännande nr:

Pelletskamin

Typ:

Typgodkännande nr:

Braskamin

Typ:

Typgodkännande nr:

Annat:

Typ:

Typgodkännande nr:

Skorsten
Installation av ny skorsten

Typ:

Typgodkännande nr:

Installation i befintlig skorsten

Typ:

Typgodkännande nr:

Byggnadstyp
En-/tvåbostadshus

Flerbostadshus

Garage/förrådsbyggnad

Fritidshus

Annat:

Bjälklagskonstruktion
Tillförd tyngd på befintligt bjälklag

kg

Åtgärd vidtagen, åtgärd redovisas

Bifogade handlingar och uppgifter
Planritning

Sektionsritning

Typgodkännandebevis eldstad

Typgodkännandebevis skorsten

Underskrifter
Ort och datum

Byggherrens underskrift

Skickas eller lämnas in till

Namnförtydligande

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Postadress

Besöksadress

Telefon (exp)

Fax

Hemsida

E-postadress

542 86 MARIESTAD

Stadshuset Kyrkogatan 2

0501-75 60 05

0501-75 60 09

www.mariestad.se

mbn@mariestad.se

MARIESTAD

0501-75 60 20

www.toreboda.se

0501-75 60 30

www.gullspang.se

Information

Information gällande installation av eldstad och rökkanal
Enligt plan- och bygglagen krävs anmälan vid installation eller väsentlig ändring av eldstäder och
rökkanaler. Den som nyinstallerar eller gör förändringar med spisinsatser, braskaminer,
pelletskamminer eller värmeanläggningar för fastbränsle- och oljeeldning ska lämna in en anmälan.

Ärendegång vid handläggning av installation av eldstad och rökkanal
1.

Lämna in anmälan som ska omfatta:

-

Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens och skorstenens placering i byggnaden.

-

Fasadritning i skala 1:100 som visar skorstenens utseende och placering, ritningen ska
visa minst en långsida och en gavel av byggnaden.

-

Vid anmälan om installation av eldstad ska byggherren övervaka och kontrollera att
installationen utförs enligt gällande lagar och föreskrifter.

-

Förslag till egenkontrollplan upprättas av byggherren.

2.

Tekniskt samråd hålls snarast efter överenskommelse med byggherren innan arbetet
påbörjas. Vid enklare installationer kan tekniskt samråd hållas via telefon.

3.

Startbesked utfärdas efter samrådet. Obs du får inte starta arbetet innan startbeskedet
är utfärdat.

4.

Egenkontrollplan är det dokument som bestämmer vad och hur byggherren ska
kontrollera vid installationen. Egenkontrollen redovisas efter avslutat arbete genom att en
signerad egenkontrollplan samt sakkunnighetsbevis skickas in till miljö- och
byggnadsförvaltningen.

5.

Sakkunnighetsbevis utfärdas av skorstensfejarmästaren eller annan sakkunnig efter
att installationen besiktigats och godkänts.

6.

Slutbesked utfärdas efter att komplett signerad egenkontrollplan och godkänt
sakkunnighetsbevis skickats in till miljö- och byggnadsförvaltningen.
Att tänka på innan anmälan lämnas in:

-

En dominant skorsten kan innebära att det yttre utseendet påverkas väsentligt. Det
innebär att bygglov krävs om fastigheten ligger inom planlagt område eller inom område
med områdesbestämmelser.

-

Kontakta alltid skorstensfejarmästaren eller annan sakkunnig i samband med
planeringen av installationen.

-

Ska eldstaden anslutas till befintlig skorsten eller rökkanal ska skorstensfejarmästaren
eller annan sakkunnig kontaktas för att eventuellt provtrycka och godkänna
skorsten/rökkanalen före anslutning.
Aktuella blanketter:

-

Ansökan bygglov (om bygglov krävs)

-

Anmälan installation eldstad

-

Rivningsanmälan (rivning av befintlig skorsten)
Definitioner:
Byggherre är enligt lagen den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- rivningseller markarbeten. Byggherren ska se till att arbetena utförs enligt lag och enligt de föreskrifter
och beslut som har meddelats med stöd av lagen.

