
VAD KRÄVS FÖR:
Anmälan –
Braskamin/Eldstad



Checklista - från start till 
slut av 
anmälningssprocessen



✔

Checklista - handlingar
för anmälningsärende

Se till att du bockat i alla rutor
innan du skickar in!

Anmälan
Du skickar enklast in din anmälan via vår digitala e-tjänst eller använd vår 
anmälningsblankett. Se s. 6

Förslag på kontrollplan
Se s. 7-9

Planritning i skala 1:100
Se s.10-11

Fasadritning i skala 1:100
Se s.12-13

Situationsplan
Se s. 14 

Prestandadeklaration
En prestandadeklaration eller ett produktblad av tillverkaren behövs i 
anmälan för att kunna redovisa att eldstaden och rökkanalen uppfyller 
kraven i BBR. Undantag på krav på prestandadeklaration finns, ta gärna 
kontakt med oss om du är osäker.

Ytterligare handlingar
Ytterligare handlingar kan behövas, men vi hör av oss i så fall.
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När behöver jag göra en anmälan?
Om du vill installera en ny eldstad eller göra en förändring på en redan 
befintlig rökkanal behöver du göra en anmälan. 
Du behöver alltid ett startbesked innan du får börja installera!

NÄR KRÄVS ENDAST ANMÄLAN?
• Installation av ny eldstad, braskamin, rökkanal 

eller skorsten.
• Installation av spiskassett i öppen spis.
• Byte av eldstad som kommer kräva 

murningsarbete.
• Byte av eldstad som kommer ändra typen av 

bränsle.
• Nyinstallation, byte av eller förlängning av 

rökkanal.
• Ombyggnad av skorsten och/eller murad eldstad.
• Installation av ackumulatortank.
• Byte av oljepanna till pelletspanna.
• Installation av imkanal till köksfläkt.
• Ändra placering av befintlig eldstad.

NÄR KRÄVS DET ETT BYGGLOV?
Om du ska installera en ny rökkanal eller skorsten 
som kommer göra förändringar i byggnadens 
exteriöra utseende.
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Tänk på!
Du måste fått ett 

startbesked innan du 
kan börja installera!



Start och slutbesked
STARTBESKED
Även om du har skickat in en anmälan, så är det 
inte fritt fram att börja installera. 
Först krävs ett startbesked. 

HANDLÄGGNINGSTID
Handläggningstiden räknas från det datum då 
anmälan är komplett, det vill säga då alla 
nödvändiga handlingar har inkommit och innehåller 
de uppgifter som krävs.
Från det att anmälan är komplett har 
bygglovshandläggaren fyra veckor på sig att fatta 
ett beslut. Om det är nödvändigt på grund av 
handläggningen eller utredningen i ärendet får 
tidsfristen förlängas en gång med högst fyra veckor.

PRIS
Det är ett fast pris på en anmälan om eldstad
som beslutas av kommunfullmäktige.
Även om anmälan får avslag så kommer du
att debiteras, eftersom priset är beroende på
hur mycket handläggning som görs.

SLUTBESKED
För att ett slutbesked ska kunna utfärdas,
krävs en verifierad kontrollplan och ett
besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare.
Eldstaden får inte tas i bruk innan slutbesked har 
utfärdats.

KVALITET PÅ RITNINGAR
• Fackmannamässigt utförda
• Skalenliga och måttsatta
• Ritade på vitt olinjerat och orutat papper
• Svartvita
• Alla mått i millimeter
• Plan-, fasad- och sektionsritningar stämmer 

överens med varandra.

Anmälan Startbesked SlutbeskedHandläggning Installation
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Se till att allt är 
ifyllt innan du 

skickar in. 

Glöm inte att 
skriva under.

Anmälan
För att göra en anmälan går du enklast in via vår e-tjänst och skapar 
en anmälan digitalt med Bank ID.
Eller fyller i en anmälningsblankett som du skriver under och 
lämnar/skickar in.

Länk till E-tjänst: Anmälan eldstad

Länk till blankett: Anmälan eldstad, blankett
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https://bygg.alingsas.se/AL-BYGG-PBL
https://www.alingsas.se/wp-content/uploads/2020/02/Anm%C3%A4lan-om-ej-bygglovpliktig-%C3%A5tg%C3%A4rd-pdf.pdf


Förslag på kontrollplan
Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under installationen. I kontrollplanen ska det bland annat 
stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska 
utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska ta fram ett förslag till kontrollplan. Exempel 
på kontrollplan hittar du på s. 8-9 Mall och förslag på kontrollpunkter hittar du på alingsas.se

Länk till:
Mall och förslag på kontrollplan
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https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/forberedelser-infor-ansokan-anmalan/kontrollplan/
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Här fyller du i och signerar när arbetet är slutfört

Här fyller du i under arbetets gång
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Planritning
Planritningen visar våningsplanen uppifrån. Den är 
till för att visa vart på våningsplanet som eldstaden 
kommer placeras. Om det är flera våningsplan 
behövs alla redovisas för att kunna se vart 
rökkanalen kommer att gå igenom. 

Det som ska ingå på ritningen:
• Eldstadens placering
• Rumsindelning med fast inredning
• Skallinjal
• Ritningshuvud

Ritningen ska vara fackmannamässigt utförd.
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Ritningsnamn

Visa var eldstaden ska 
placeras



Visa var rökkanalen 
kommer gå igenom
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Fasadritning
På fasadritningar visas husets fasad i alla väderstreck rakt 
framifrån. Utformningen av nya skorstenen och hur de 
passar in med befintliga byggnaden är vad som undersöks 
i anmälningen. Det är därför viktigt att visa skorstenen 
med rätt placering och material och färgsättning. 

Om befintlig skorsten används behöver du inte lämna in 
en fasadritning. Var dock tydlig med att det är befintlig 
skorsten som används.

Det som ska ingå på ritningen:
• Namnge fasaden efter väderstreck
• Skorstenen
• Fönster och dörrars utformning
• Skallinjal
• Ritningshuvud

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda.
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Visa den nya 
skorstenen
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Lägg till höjd på 
skorstenen

Länk till Boverkets hemsida om 
eldstäder:
Boverkets hemsida

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/forbranningsgaser/skorstenshojd/
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Situationsplan
En enkel situationsplan kan du hämta från Alingsåskartan på 
kommunens hemsida.
Markera i vilken byggnad på fastigheten eldstaden är tänkt att 
installeras.

SÅ HÄR GÖR DU:
• Öppna http://karta.alingsas.se/
• Öppna flik ”Bygga, bo & miljö” 
• Kryssa i ”Fastigheter”
• Sök på aktuell fastighet
• Välj aktuell fastighet i rullistan
• Tryck på ”skriv ut” symbolen nere i höger hörn.
• Välj lämpligen skala 1:500
• Välj stående eller liggande orientering på hur kartan skapas
• Tryck på ”skapa PDF”
• Välj sedan ”Ladda ner PDF”,
• Spara sedan den skapade situationsplanen. 
• Och använd i din anmälan/ansökan till 

samhällsbyggnadsförvaltningen.

http://karta.alingsas.se/


Anmälan ska innehålla de 
uppgifter, ritningar och andra 
handlingar som 
bygglovsenheten behöver för 
att kunna handlägga anmälan 
och fatta beslut. 
För att du ska kunna få ett 
beslut snabbt är det viktigt att 
handlingarna är kompletta, 
korrekta och tydliga.

Tänk på att!



Har du frågor? Du kan ringa 
oss på vår öppna telefontid på 
bygglovstelefonen. Du kan 
också boka tid för personligt 
möte, rådgivning via telefon 
eller mejla in en fråga.

Bygglovstelefonen
0322 - 61 61 19
Växeln
0322 - 61 60 00
bygglov@alingsas.se

Kontakta 
oss
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