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Blankettanvisning 

Anmälan om installation eldstad/rökkanal småhus 

(inkl. kontrollplan) enligt PBF 6 kap 5 §. 

Skickas till: 

Ludvika kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksamhetsområde miljö och bygg 

771 82 Ludvika 

…
Sökande/byggherre 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och -ort Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och ort för faktureringsadressen 

Fakturareferens (t.ex. XX-nummer, ID-nummer) Kontaktperson 

Kommunikation 

Hur vill ni kommunicera med oss?  Via vanlig post  Via e-post 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Gatuadress 

Fastighetsägare om annan än sökande 

Information 

 Enbostadshus   Tvåbostadshus  Fritidshus 

 Garage/carport  Annat 

Typ av åtgärd 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

Avgift Avgift för prövning av anmälan tas ut enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

http://www.ludvika.se/gdpr
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Kontrollplan för eldstad/rökkanal småhus 

Byggherren fyller i de kontroller som skall utföras före, under och efter installationen. Myndighetsnämnden 
miljö och bygg fastställer kontrollplanen och skickar tillbaka den tillsammans med beslutet om startbesked. Då

får installationen påbörjas.  

Kontrollerna enligt nedan sker inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL 10 kap. § 

8. Byggherre ansvarar för att åtgärden och byggnaden uppfyller samhällets krav och regler.

Brandskyddskontroll av behörig skorstensfejartekniker. 

Kontrollpunkter som ingår i sökt åtgärd        signatur efter utförd åtgärd 

 Kontroll av underlagets bärförmåga och brandmotstånd (stora kaminer kan 

kräva utredning av bärförmåga av konstruktör) 

 Drift och skötsel 

 Utsläpp till omgivningen, miljökrav 

 Tillförd erforderlig mängd förbränningsluft 

 Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar 

 Kontroll av skorstenshöjd 

 Rökkanalens täthet 

 Takskyddsanordningar 

 Driftsättning/funktion 



Signera punkterna i kontrollplanen som bifogades med startbeskedet och skicka in det tillsammans 
med besiktningsprotokoll till myndighetsnämnden miljö och bygg när åtgärden är klar. 
Nämnden utfärdar då ett slutbesked och eldstaden får tas i bruk.  

Om eldstaden tas  bruk utan att slutbesked givits kan byggsanktionsavgift utgå. 

Begäran om slutbesked 

Underskrift av byggherre och skorstensfejartekniker när installationen är klar 

Underskrift 
Ort och datum Ort och datum 

Byggherrens underskrift Skorstensfejartekniker 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.
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Viktiga moment att tänka på för att uppfylla kraven i ”Boverkets byggregler, BFS 

2011:6, BBR med ändringar” och för att underlätta vid slutbesiktningen: 

 BBR 2:51, 5:422, 5:425 och 6:74
Eldstäder, rökkanaler, eldningsapparater o. dy. med bestyrkta egenskaper (CE-märkt, byggproduktcertifikat, p-märkt

m.m.) ska monteringsanvisning och identifikationsmärkning på svenska finnas tillhands vid slutbesiktning.

Monteringsanvisning ska följas vid installationen.

 BBR 5:4221
Vid installation av lokaleldstäder och rökkanaler utan dokumentation ska samhällets krav och regler gällande funktion,

temperatur och miljökrav uppfyllas, detta kan verifieras genom att installera med beprövade sätt (schablonmått),

provning eller beräkning.

 BBR 5:428
Eldstäder bör tillföras tillräcklig mängd förbränningsluft.

 BBR 5:428
Eldstäder och rökkanaler ska vara åtkomliga för rensning, kontroll och inspektion utan olägenhet.

 BBR 5:4222, 5:4223
Underlaget ska ha tillräckligt skydd mot brandspridning nedåt (eldstadsplan) och bärighet för eldstaden och dess

skorsten.

 BBR 8:24
Takskyddsanordningar i tillräcklig omfattning ska vara monterade.

 BBR 5:421, 5:4253, 6:74, 6:743
Rökkanalen ska ha tillräcklig höjd.

Metallkärl för hantering av sot och aska ska finnas. 

När installationen är klar ska eldstäder anmälas till den som sköter kommunens sotning och brandskyddskontroll. 

Boverkets byggregler (BBR) kan man hitta på www.boverket.se. 
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