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Om eldstad och rökkanal

S

Ritningsexempel
Ritningsexempel

Anmälan krävs vid:

Handlingar som ska lämas in:

• Installation av ny braskamin, panna, • fullständig ifylld blankett
rökkanal
(uppgifter om kontrollansvarig
• Byte av eldstad (gäller vid ändring av
behöver inte fyllas i)
typ av eldstad, storlek och effekt
samt anslutning till rökkanal)
• fasadritning på huset som
redovisar placering, höjden och
• Installation av brännare eller anordtyp av rökkanal. Höjden på
ning för bränsletillförsel
skorsten ska vara minst 1 meter
• Insättning av kassett eller motsvaöver
taktäckning och hels mynna
rande i tidigare öppen eldstad
över nock.

Bygglov kan krävas vid
väsentliga ändringar av
byggnadens utseende:

• Om skorstenen blir högre än 2,0
meter över takgenombrottet (mätt
på skorstenens låga sida).
• Utanpåliggande skorsten
Byggsanktionsavgiften för att inte
anmäla installation av
eldstad/rökkanal är 0,1 prisbasbelopp.

När arbetena är färdigställda:

• Du ska ta kontakt med en sakkunnig, t ex sotaren för besiktning
• Besiktningsprotokoll från sakkunnig (sotaren) ska skickas till byggnadsnämnden (använd gärna blankett för slutbesked)

• Anläggningen får inte tas i bruk
förrän byggnadsnämnden har gett
ett slutbesked.

• planritning som redovisar
placering och typ av eldstad
• prestandadekleration (på
svenska eller engelska)för eldstad
som önskas installeras. Eldstaden
ska uppfylla kraven i BBR 6:74
och bör vara typ-och
miljögodkänd.
När anmälan kommit till oss:
• Inkomna handlingar granskas
• Vid eventuella brister skickas brev
om komplettering till sökande
• Installation kan påbörjas när du
har fått ett beslut om startbesked
• Startbesked upphör att gälla om
arbetena inte påbörjats inom två år
från dagen för beslutet.
• Anmälan debiteras enlig byggnadsnämndens taxa
(0,025*prisbasbelopp).

Lagstiftning

De bestämmelser som gäller för
installation av braskamin och/eller
rökkanal finns att läsa i:
PBL plan- och bygglagen
BBR boverkets byggregler
För mer information kontakta:

Stadsbyggnadskontoret i Hässleholm
Anna Nilsson 0451-26 89 13
anna.nilsson@hassleholm.se
Maria Dahlgren 0451-26 89 07
maria.dahlgren@hassleholm.se

Inkom

Diarienr

Alla handlingar lämnas in i
två exemplar

ANMÄLAN
Obs! Obligatoriska fält
Datum

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare om annan än sökanden

Fastighetens adress

Telefax:

Telefon: arbetet
Person-/Organisationsnummer

Sökandes namn

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon: bostaden

E-post adress

Ärendet avser

Byggnadstyp

Jag godkänner som sökande bli
kontaktad via e-post

Ändring av bärande konstruktion

En-/tvåbostadshus

Ändring som väsentlig berör brandskydd

Komplementbostadshus (fristående max 25 m2, Attefallshus)

Underhåll av byggnad med särskild
bevarandevärde

Komplementbyggnad (fristående max 25 m2, Attefallshus)
Flerbostadshus

Rivning utanför detaljplan
Eldstad __________________

Rökkanal _______________

Typ / Beteckning

Typ / Beteckning

Fritidshus
Industribyggnad

Ändring som väsentlig berör ventilation
Kontorshus
Ändring som väsentlig berör planlösning
Affärshus
Installation eller väsentlig ändring av hiss
Annat:
Installation eller väsentlig ändring av
vatten/avlopp
Nybyggnad
Tillbyggnad
Annat:

Uppgifter om kontrollansvarig (se infobladet om vilka åtgärder som inte kräver en kontrollansvarig)
Namn

Personnummer

Telefon

Utdelningsadress:

Postnummer:

Postort:

Behörighetsklass

Certifieringsorgan/certifieringsnummer:

Gäller t o m:

N (Normal)

K (Komplicerat)

Vatten och avlopp
Vatteninstallation ansluten till:

Allmän anläggning

Enskild gemensam anläggning

Egen anläggning

Enskild gemensam anläggning

Egen anläggning

Infiltration

Annat:

Infiltration

Annat:

Spillvatteninstallation ansluten till:

Allmän anläggning
Dagvatteninstallation ansluten till:

Dagvattenledning
Dräneringsvatteninstallation ansluten till:

Dagvattenledning
Stadsbyggnadskontoret

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL)

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00
Telefax: 0451-848 08 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Postgiro: 11 16 00-3 webb: www.hassleholm.se

Inkom

Diarienr

Uppvärmningsform
El (värmepump, direktverkande)

Fjärrvärme

Fastbränsle (pellets, ved mm)

Annan:

Bifogade handlingar
Situationsplan/karta

Detaljerad teknisk sektion

Brandskyddsdokumentation

Nybyggnadskarta

Konstruktionsritningar

Förslag till kontrollplan

Planritningar

Energi/Um beräkning

Övrigt:

Fasadritningar

Övrigt (se infobladet hur du mäter tillkommande area)
Arbeten avses påbörjas, datum:

Nytillkommen bruttoarea ( BTA):

Nytillkommen byggnadsarea ( BYA)

Nytillkommen bostadsarea ( BOA):

Förslag till kontrollplan för enklare åtgärder (se infobladet)
Som kontrollplan gäller, när projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov och/
eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Skicka in en begära om
slutbesked (använd gärna bifogad blankett) till byggnadsnämnden.

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Stadsbyggnadskontoret

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL)

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00
Telefax: 0451-848 08 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Postgiro: 11 16 00-3 webb: www.hassleholm.se

