Anmälan - Installation av eldstad/rökkanal
Bygg- och miljönämnden
Box 190, 843 21 Bräcke
bygg-miljonamnden@bracke.se

* = Obligatorisk uppgift

Fastighet och sökande*
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postnummer

Personnummer/Organisationsnummer
Telefon (även riktnummer)

Postort

Mobiltelefon

E-postadress (skriv tydligt)

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökande)

Anmälan avser*
Ny installation av eldstad

Ny rökkanal genom tak

Bränsleslag (ved, pellets etc.):
Byte av eldstadstyp (panna, kamin, etc.)
Från:

Ny rökkanal i fasad
Till:

Byte av bränsleslag (ved, pellets etc.)
Från:

Annat
Till:

Byggnad (byggnadens huvudsakliga ändamål)*
Enbostadshus

Fritidshus

Industri- och lagerbyggnad

Flerbostadshus

Garage och förråd

Annan byggnad eller anläggning: ___________________

Höjd på skorsten*
Höjd på skorsten över taktäckning __________ m.

Höjd på skorsten över högsta taknock __________m.

Fabrikat och modellbeteckning*
Värmekällans fabrikat och modellbeteckning (vid nyinstallation / byte)

Rökkanalens fabrikat och modellbeteckning (vid nyinstallation / byte)

Bilagor* (se anvisningar på nästa sida)
Planritning / foto*

Planerat startdatum*

Fasadritning / foto* (ej obligatoriskt att bifoga vid installation till en befintlig rökkanal)

Förslag till kontrollplan*

Kommunikation
Godkänner du/ni kommunikation via e-post?
Ja

Nej

Godkänner du/ni kommunikation via sms?
Ja

Nej

Information
Avgift för handläggning tas ut enligt taxa som kommunfullmäktige har beslutat om.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enlig personuppgiftslagen (PuL) .
PBF 6 kap 10 §. Om anmälan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en
upplysning om att anmälan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.
Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa anmälan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Underskrift*
Datum och sökandens underskrift

Namnförtydligande

Om din anmälan
Fullständig ansökan krävs
Är inte alla obligatoriska uppgifter ifyllda på blanketten kommer du att bli tvungen att komplettera med
dessa i efterhand. Detsamma gäller om du inte bifogat de bilagor som är obligatoriska.

Med anmälan ska du bifoga:


Planritning* av huset där eldstaden ritas in. Lämplig skala är 1:100.



Fasadritning (gavel)** där skorstenen ritas in. Lämplig skala är 1:100.



Förslag till kontrollplan (på kommunens hemsida finns ett exempel på en kontrollplan för installation
av eldstad/rökkanal som du kan bifoga i din anmälan).

* Om du ska ansluta din eldstad till en befintlig rökkanal (skorsten), kan du istället för en planritning, bifoga
ett foto över platsen där eldstaden ska placeras.
** Om du ska ansluta din eldstad till en befintlig rökkanal (skorsten) behöver du inte bifoga en fasadritning
eller ett foto på fasaden, under förutsättning att du angivit höjd på skorsten i anmälan.

Startbesked


Arbetet får inte påbörjas förrän du fått ett startbesked. Den fastställda kontrollplanen får du tillbaka
med startbeskedet.



Startbeskedets giltighetstid är 2 år. Du måste slutföra arbetet inom den tiden.

Kontroll av eldstad och/eller rökkanal


Du bör ta kontakt med sotaren innan installationen för råd, tips eller en besiktning.



Du är själv ansvarig för att gällande regler följs även om någon annan utför arbetet. I kontrollplanen
fyller du i och signerar de kontroller som görs under arbetets gång.



När arbetet är klart ska en sakkunnig (oftast sotaren) anlitas för att kontrollera att installationen är
utförd på rätt sätt. Skydd mot uppkomst av brand och taksäkerhetsanordningar m.m. kontrolleras.
Sotaren utfärdar ett besiktningsprotokoll efter besiktningen.



Om besiktningsprotokollet visar att installationen är helt godkänd ska kontrollplanen och en kopia på
protokollet skickas in till bygg- och miljöförvaltningen. Ni kan också komma överens om att sotaren
skickar in protokollet till kommunen. Glöm inte att skicka in kontrollplanen!

Slutbesked


Arbetet måste slutföras och du ska ha fått ett slutbesked för eldstaden inom startbeskedets
giltighetstid (2 år). Är du inte klar måste du göra en ny anmälan.



Du måste ha ett slutbesked för eldstaden även om du i vissa fall kan få börja elda innan slutbesked
har utfärdats.



Slutbesked kan ges när fullständigt ifylld kontrollplan och besiktningsprotokollet är inskickade till
bygg- och miljöförvaltningen.

