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Skickas eller lämnas in till 

     Anmälan om 
installation av eldstad  
och rökkanal/skorsten

 Mariestad  Töreboda  Gullspång

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress 

Sökandens namn Org.-/personnr. Telefon (arbete) 

Postadress Telefon (bostaden) 

E-post 

Eldstad 
 Installation av ny eldstad   Installation av begagnad eldstad 

 Vedpanna Fabrikat och modell: __________________________________________________  

 Pelletskamin Fabrikat och modell: __________________________________________________  

 Braskamin Fabrikat och modell: __________________________________________________  

 Annat: Fabrikat och modell: __________________________________________________  

Byggnadstyp 

 En-/tvåbostadshus  Flerbostadshus  Kontorshus  Garage/förrådsbyggnad 

 Fritidshus  Industribyggnad  Affärshus  Annat:  

Bjälklagskonstruktion 

 Tillförd tyngd på befintligt bjälklag ______ kg  Åtgärd vidtagen, åtgärd redovisas 

Installation av ny skorsten 
Fabrikat och modell: 

Följande handlingar ska bifogas 

 Planritning  Fasadritning  Kontrollplan 

 Prestandadeklaration eldstad*  Prestandadeklaration skorsten* 

*Produkter på andrahandsmarknaden omfattas sällan av krav på prestandadeklaration som då således inte behöver bifogas

Underskrifter 
Ort och datum 

Byggherrens underskrift Namnförtydligande 

http://www.mariestad.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.gullspang.se/
mailto:mbn@mariestad.se
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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. Inlämnande av anmälan, anmälan ska omfatta: 
- Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens och skorstens 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. 
- Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal/skorsten 
- Förslag till kontrollplan upprättas av byggherren  
- Vid en anmälan om installation av eldstad ska byggherren övervaka och kontrollera att 

installationen utförs enligt gällande lagar och föreskrifter. 
 
2. Startbesked, utfärdas när kompletta godkända handlingar finns framme. 

OBS! Installationen få inte påbörjas förrän startbesked har utfärdats 
 
3. Kontrollplan, är det dokument som bestämmer i vilken utsträckning installationen ska 

kontrolleras och slutligen redovisas efter avslutat arbete. En signerad kontrollplan samt 
sakkunnighetsbevis från skorstensfejarmästaren ska skickas in till miljö- och 
byggnadsförvaltningen, efter avslutat arbete. 

 
4. Sakkunnighetsbevis, utfärdas av skorstensfejarmästaren efter att installationen 

besiktigats och godkänts. 
 

5. Slutbesked, utfärdas efter att komplett signerad kontrollplan samt 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 kan 
innebära 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. 

 
Aktuella blanketter: 

- Anmälan om installation av eldstad och rökkanal/skorsten 
- Rivningsanmälan (rivning av befintlig skorsten) 
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