EXEMPELRITNINGAR FÖR

Installation av eldstad
När behövs anmälan?

Har du frågor?

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad, exempelvis braskamin eller
vedpanna, krävs att en anmälan görs till kommunen.

Mer information om hur ritningarna ska se ut hittar du i våra exempel på
kommande sidor. Har du frågor, kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen på
0250-262 60. Välkommen med din ansökan!

Viktigt för handläggningstiden av ärendet
För att handläggningen av din anmälan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det
viktigt att ritningarna innehåller den information som förklaras i exemplet och att de
är fackmannamässigt utförda. Om vi behöver begära in kompletteringar tar handläggningen längre tid och det kan i förlängningen påverka när du får börja bygga.

Vilka handlingar behöver du lämna in?

• Blankett för anmälan
• Planritningar som visar placering av eldstaden och
rökkanalen
• Fasadritning där skorstenens läge och höjd framgår
• Prestandadeklaration på eldstad och skorsten

Vad är fackmannamässiga ritningar?
Gemensamt för alla ritningar är att de:
• ska vara skalenliga och måttsatta
• ska innehålla skalstock och ritningshuvud
• är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg
• är ritade på vitt, olinjerat papper
• är ritade i svart-vitt

Skalstock			

Ritningshuvud

Planritning
Utifrån planritningen görs en bedömning om placeringen av
eldstaden är lämplig. Det kan t.ex. vara risk för brandfara om
eldstaden placeras nära brandfarliga material i garage och liknande. Om byggnaden har fler än en våning ska alla våningar
redovisas för att en bedömning om rökkanalens placering
ska kunna göras. Glöm inte att kontrollmäta din ritning så att
skalan stämmer.

Följande ska redovisas på planritningen:
• Alla berörda våningsplan ska redovisas
• Eldstadens placering (samt rökkanalens placering om
flera våningsplan berörs)
• Ritningshuvud

Vid eventuell ändring:
• Ringa in eventuell ändring så att det tydligt framgår
var ändringen ska göras
• Ange datum för revidering i ritningshuvudet

Planritning

Fasadritning

Fasadritningen behövs för att vi ska kunna bedöma om det
behövs bygglov för din skorsten. Om skorstenen dras
utvändigt på fasaden är den oftast bygglovspliktig. Det
betraktas då som en fasadändring. Om åtgärden är
bygglovspliktig ska två fasader redovisas, en gavel och en
långsida där skorstenen är belägen. Är åtgärden
anmälanpliktig krävs det bara att en fasad redovisas, som i
exemplet.
Skorstenen ska minst vara 1 meter hög och mynna över
husets nock.

Följande ska redovisas på fasadritningen:
• Skorstenen ska redovisas, befintlig eller ny
• Måttsätt skorstenen från husets tak till
toppen på skorstenen
• Ritningshuvud

Vid eventuell ändring:
• Ringa in eventuell ändring så att det tydligt
framgår var ändringen ska göras
• Ange datum för revidering i ritningshuvudet

