Installation /ändring av eldstad
Exempelritningar med förklaring

Garage/Carport
Exempelritningar med förklaringar

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Vilka handlingar behövs?
Enligt plan- och byggförordningen 6kap. 55 § krävs en anmälan
för nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal.
För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt
är det viktigt att du skickar in en komplett anmälan.

Anmälan
Dessa handlingar ska lämnas in vid en anmälan för nyinstallation
och ändring av eldstad och rökkanal.
• Anmälan
Anmälan kan göras digitalt via vår e-tjänst mittbygge.se där
man söker upp den kommun där installationen ska utföras.
Tjänsten kräver e-legitimation. Anmälningsblankett finns att
hitta på sandviken.se/minasidor man använder samma 		
blanketter oavsett i vilken av våra tre kommuner installationen
ska utföras.

Vad kostar det?
En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften
regleras i kommunens taxa. Mer information om taxan finns på
sandviken.se/byggabomiljo

Startbesked
Inför en installation av eldstad/rökkanal ska först ett startbesked
beviljas innan arbetet får påbörjas. Då tittar kommunen främst på
säkerheten. Att produkten är godkänd för ändamålet och att
intallationen kommer att utföras enligt gällande regelverk.

Installation
Nu kan installationen av eldstad/rökkanal påbörjas.

•

Situationsplan/kartutdrag
I vilken byggnad ska installationen utföras? Situationsplan
upprättas på en karta där man markerar i vilken hus på 		
fastigheten installationen ska utföras. Behöver du ett
kartun derlag till situationsplan kan du kontakta
Medborgarservice.

•

Planritning
Redovisa eldstadens placering i huset, det ska även 		
framgå på vilket våningsplan den placeras.

•

Fasadritning
Av fasadritninge ska det framgå hur hög den nya skorstenen
blir och var på huset den placeras. Det kan krävas
fasadritningar från 2 håll och glöm inte att ange väderstreck på
fasaderna.
Fasadritning behövs inte om eldstaden installeras i en befintlig
skorsten.

•

Produktinformation/prestandadeklaration
Vilken typ av eldstad ska du installera? bifoga dokument som
anger märke, modellnummer, information om kapacitet/		
förbränningsvärde samt CE-märkning. Om ny skorsten också
ska installeras så ska samma typ av handlingar bifogas för
skorstenskonstruktionen.

•

Kontrollplan
Förslag till kontrollplan ska bifogas med ansökan. Där anger
man uppgifter om fastigheten och vad som ska utföras samt
ett antal kontrollpunkter som sedan ska kontrolleras under
installationen. Exempel på en sådan finns att hitta under
sandviken.se/byggabomiljo

SSR-godkänd installations besiktning
Kontakta skorstensfejarmästaren och få installationen besiktigad.

Slutbesked
Signera kontrollplanen och skicka in den tillsammans med
besiktningsprotokollet från skorstensfejaren. Om eldstaden är
godkänd utfärdar kommunen ett slutbesked.
Nu kan ni börja elda.

Sanktionsavgit
Om du installerar en eldstad utan att göra anmälan eller ha ett
skriftlig startbesked eller tar eldstaden i bruk utan att ha ett
slutbesked är byggnadsnämnden skylldig att ta ut en byggsanktionsavgift.

Situationsplan
Vid Installation av eldstad behövs en situationsplan
över fastigheten.

Situationsplanen ska visa
•

I vilken byggnad installationen planeras.
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Planritning
En planritning är ett horisontellt snitt genom byggnaden.

Planritningen ska visa
•
•

Eldstadens placering i huset.
Avstånd till ev. brandfarliga material
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Fasadritning
En fasadritning visar byggnadens fasad sett rakt
framifrån, inte i perspektiv.

Fasadritningen ska visa
•

Skorstenshöjd i förhållande taknock.

Rita in den nya skorstenen

Fasad mot väster eldstad

Vill du veta mer?
Telefon: 026-24 00 00(Medborgarservice)
E-post: vgs@sandviken.se
www.sandviken.se/

Adress
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80
Sandviken

