
Checklista - från start till slut av anmälningsprocessen 
 
 
 
 
 
 
VAD KRÄVS FÖR: 
Anmälan – Braskamin/Eldstad 



 
 
 
 
 

 

Anmälan 
Du kan göra en anmälan genom anmälningsblankett eller genom vår e- 
tjänst. Se s.5 

 
 
 

Förslag på kontrollplan 
Se s.6 

 
 
 
 

Checklista - handlingar 
för anmälningsärende 

 

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

Planritning i skala 1:100 
Se s.7 
 
 
Fasadritning i skala 1:100 
Se s.9 

 
 
Prestandadeklaration 
En prestandadeklaration eller ett produktblad av tillverkaren behövs i anmälan 
för att kunna redovisa att eldstaden och rökkanalen är CE-märkta. 

 
 
 

Ytterligare handlingar 
Ytterligare handlingar kan behövas att tillkomma, men vi hör av oss i så fall 



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 bygga! 

 
 
 
 
 
 
 

När krävs endast anmälan? När krävs det ett bygglov? 
 
 

· 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. 

· Om du ska bygga 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 bygga! 
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Start och slutbesked 
 
 
 
 
 
 

STARTBESKED 
Även om du har skickat in en anmälan, så är 
det inte fritt fram att börja bygga. Först 
krävs ett startbesked. 
Ibland krävs tillägg av handlingar, det kan t 
ex vara: 

 
· Kontrollplan 
· Planritning 
· Fasadritning 
· Prestandadeklaration eldstad 
· Prestandadeklaration rökkanal/skorsten 

TID 
Från det att en komplett anmälan med 
tillhörande handlingar har inkommit, har 
handläggaren 4 veckor på sig att ge ett beslut. 

 
 

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 sotaren. 

 
 

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

stämmer överens med varandra. 

 
Slutbesked Startbesked Installation 

 
Hand- 

läggning 

 
Anmälan 
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Anmälan 
 

 
 
 
 
 

När du gör en anmälan krävs det att du fyller i en anmälningsblankett 
eller söker genom vår e-tjänst på vår hemsida www.mark.se 

 
Länk till blankett: 

 Anmälningsblankett för eldstad 

Med byggherre menas 
den som är ansvarig för 

byggnationen t ex 
fastighetsägaren 

Se till så att allt 
är ifyllt innan du 
skickar in! 

http://www.mark.se/
https://www.mark.se/globalassets/f-sjalvservice/blanketter/bygga-bo-miljo/anmalan-om-eldstad-finns-aven-som-e-tjanst2.pdf?r=20230224162324
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Förslag på 
kontrollplan 

En kontrollplan behövs alltid när du ska söka bygglov eller göra en 
anmälan. Kontrollplanen går igenom alla steg som behöver 
kontrolleras så att bygget utförs korrekt och att säkerheten är hög. 
Det måste ingå vem som kommer utföra kontrollerna. I ett enklare 
bygge kan du själv ta fram en kontrollplan. I mer omfattande byggen 
krävs att en kontrollansvarig tar fram en kontrollplan. 
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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. 

Visa vart eldstaden ska 
placeras 

Ritningsnamn 
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Visa vart 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. 

 
 
 

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

 
Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. 

Visa den nya skorstenen 
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KONTAKTA 
OSS! 

 
 
 
 
 

BESÖKSADRESS 
Mor Kerstins väg 13 
511 80 KINNA, Sverige 

 
TELEFONNUMMER 
0320 21 71 90 

 
 
 
 

E-POSTADRESS 
pbn@mark.se 

mailto:pbn@mark.se
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